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„Algyôi Betlehem” a templom mellett
A különbözô algyôi adománygyûjtô
akciókról, Mikulás napi és karácso-

nyi ünnepségekrôl készült összeállítások: a 2., a 4., az 5. és a 8. oldalon.

Újévi köszöntô
Kedves Algyôiek!
Az idô relatív. Amikor eltelik egy év
akkor az ember által alkotott naptár
szerint jelöljük azt az idôszakot, amit
magunk mögött hagyunk. Ilyenkor
elôször hátra nézünk, és aztán elôre
tekintünk. Úgy gondolom, hogy ezt
nemcsak év végén, hanem folyamatosan meg kell tenni, hisz minden olyan
tett, cselekedet után érdemes értékelnünk az eredményt, amely kisebb-nagyobb közösségünkre hatással van.
Ilyenkor megfogalmazzuk azokat a célokat is, amelyeket rövid, közép, és
hosszú távon el szeretnénk érni. Én
azt a módszert választom, hogy Önökkel együtt rendszeresen értékeljük azt,
hogy éppen mit végeztünk, és kijelöljük, hogy merre szeretnénk továbbhaladni. Ezt szolgálják a lakossági
fórumok, kávéházi beszélgetések, fogadóórai találkozók, egyeztetések,
a Hírmondó megjelenése, a testületi
ülések közvetítése, illetve a honlapok
folyamatos frissítése. Minden algyôinek
éreznie kell, hogy az eredmények, amiket fölmutatunk, közös sikerek, de azt
is érezniük kell, hogy az út, amin eljutottunk odáig, azt is közös döntéssel
szabtuk meg, és így a felelôsségünk is
közös. A mindenkori településvezetés,
a képviselô testület, élén a polgármesterrel, nem szakadhat el a faluban
élôktôl.
Egy közösség ereje mindig abban
van, hogy közösen dolgozik egy közösen meghatározott cél érdekében és
az így elért sikereket, vagy esetleges

kudarcokat együtt éli meg. Vannak és
lesznek is olyan beruházások, fejlesztések, szociális kérdések, a munkahelyeket, családokat érintô döntések,
amelyekkel nem mindenki fog egyetérteni, de miután a döntés megszületett, vagy megszületik, attól a pillanattól fogva együtt kell azon
dolgoznunk, hogy az adott helyzetbôl
számunkra, algyôiek számára a legtöbbet kihozzuk. Lehet, sôt kell is,
kritikát megfogalmazni, de a következô pillanatban már azon kell törni
a fejünket, hogy miként tudnánk segíteni abban, hogy a jobbító szándék
a gyakorlatban megjelenjen. Ehhez
jellem kell. Ehhez ember kell. Algyô
az algyôieké, és minden, ami itt történik, az értünk, és velünk történik.
Ezért is várjuk minden elképzelésüket,
ötletüket, ami Önökben fölmerül, legyen az apró, vagy éppen nagy horderejû.
A 2015-ös esztendôre kívánom
mindannyiunknak, hogy éljük meg
az együvé tartozás élményét, és Algyô
sikere a saját életünkre is jótékonyan
hasson! Legyünk boldogabbak, dolgosabbak, nyitottabbak, elfogadóbbak!
Az életünket a szeretet határozza meg,
és ne a félelem, hisz ez a két érzelem
képes világokat alkotni. Ha a szeretet
átveszi a hatalmat, és az lesz az új
világ építôköve, akkor még van esélyünk, még van remény.
Molnár Áron
polgármester
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Algyõi tükör

Kerecsen karácsony

„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz
az Angyalok Tisztására. Nem is tudod,
hogy ez az, mivel az angyalokat nem
láthatja a szemed. Csak annyit látsz,
csak annyit érzel, hogy csodálatosan
szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,
egyenként, lábujjhegyen, és belerakják
kincseiket a szívedbe. A legnagyobb
kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a békességet.” – írja Wass Albert.
Ez az érzés tölthette, töltötte el
azoknak az embereknek a szívét,
akik 2014. december 6-án este az Algyôi Kerecsen Egyesület és az Algyôi
Faluház és Könyvtár Jótékonysági
Komolyzenei Estjére eljöttek a Faluházba. A közel egy órás mûsorban
a Király König Péter Zeneiskola
tanárai ismert komolyzenei mûveket
és karácsonyi dallamokat szólaltattak meg. Széll Bernadett énekelt, Farkas Krisztina oboán, Szíjjártó-Szabó
Zsuzsanna fuvolán, Tóthné Szegszárdy
Bernadett pedig hegedûn játszott.
A mûsort zongorán kísérte Fliszár
Vivien. A mûvészek – azon túl, hogy
honoráriumot nem kértek mûsorukért – még anyagilag is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Az est teljes bevételét (mely 58
ezer forint lett) az Algyôi Kerecsen
Egyesület kiegészítette 70 ezer fo-

rintra, és ezt az összeget két beteg
algyôi gyermek családjának adományozta. A családok kiválasztásában az Algyôi Egyesített Szociális Intézmény munkatársai adtak
útmutatást, mivel ôk napi kapcsolatban vannak azokkal az emberekkel, akik különféle gondokkal
küzdenek. A családok nagyon örültek a segítségnek és köszönik mindenkinek, aki hozzájárult valamilyen formában a támogatáshoz.
Ez a koncert az Algyôi Kerecsen
Egyesület második ilyen jellegû
kezdeményezése volt, hiszen két
éve októberben Ferge Béla és barátai zenéltek nekünk. Az akkori bevételt három családnak adtuk oda.
Reméljük, jövôre is lesz lehetôségünk, hogy hasonló programot
szervezzünk, és nagyon szeretnénk,
ha minél többen eljönnének!
Köszönjük mindenkinek, aki
támogatta a rendezvényt! Köszönjük a Faluház és az AESZI munkatársainak a segítséget!
A kedves olvasóknak egy népi
köszöntôvel kívánunk boldog újévet:
„Adjon Isten füvet, fát,
teli pincét, kamarát,
Sok örömet e házban,
boldogságot hazánkban,
Ebben az új évben.”
Molnárné Dudás Katalin,
Algyôi Kerecsen Egyesület
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Új „algyôi Betlehem” a templom mellett

Új, biztonságos „algyôi Betlehem”
felépítését tette lehetôvé a polgármesteri alapból nyújtott anyagi
támogatás, amiért köszönetet
mondunk Molnár Áron polgármester úrnak és a képviselô-testületnek.
Az „algyôi Betlehemben” látható ember méretû szereplôk elrendezését az Algyôi Nôegylet lelkes
tagjainak köszönhetjük. Az „algyôi
Betlehem” a megszokott helyen
a templom melletti téren állítottuk
fel, melyben a Természetvédô Horgász Egyesület tagjai segítettek.
Köszönet illeti a GYEVIÉP Nonprofit Kft vezetôségét és dolgozóit, hogy a faanyag szállításánál
segítségünkre voltak.
Végül, de nem utoljára köszönjük
Tóth Kálmán asztalos mester úrnak
a szakmai irányítást és a kivitelezésben való aktív közremûködést, valamint Kazai Géza villanyszerelô
mester úrnak az „algyôi Betlehemben” és a templomkertben végzett
villanyszerelési munkálatokért.
Minden algyôit és vendégeiket
szeretettel vártuk „szenteste” az „algyôi Betlehemnél” egy pohár forralt borral!

Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület tagjainak nevében MINDEN
KEDVES OLVASÓNAK, SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!
Bai István, az Algyôi Faluvédô
Polgárôr Egyesület elnöke

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
GYURCSIK SÁRA VIKTÓRIA – született
2014. december 21-én, édesanya:
Kovács Zsuzsanna, édesapa: Gyurcsik
Endre.

*

Jó egészséget!

HALÁLOZÁS:
CZIROK ANDRÁSNÉ, született Herczeg
Piroska 2014. december 7-én elhunyt.
Béke poraira!
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Önkormányzat
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Képviselô-testületi ülés: tudósítás és élô közvetítés
Kéttucat témáról vitázott Algyô önkormányzati képviselô-testülete
2014. december 18-i ülésén – Molnár Áron polgármester irányításával. A tavaly választott képviselôk eddigi testületi munkája utólag
is megtekinthetô az Algyô Nagyközség hivatalos YouTube csatornájáról elérhetô videófelvételeken.
Algyô Nagyközség Önkormányzat
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról tárgyaltak a képviselôk, és módosították a helyi iparûzési adóról
szóló rendeletet.
Fejlesztési csokrok
A 2015. évi fejlesztésekrôl hosszan
vitázva megállapodtak abban – a
jogi és ügyrendi bizottság javaslatára –, hogy a szociális otthon építésérôl hatástanulmányt készíttetnek, így szakmai alátámasztást
nyerhet egy ilyen intézmény létjogosultsága és a megvalósíthatósága.
E megoldást 9 „igen” támogatta.
A Szeged és Hódmezôvásárhely
közötti Tram-train létrehozása egyre
komolyabb terv. Ezért az algyôi megálláshoz szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtésére is számítani kell – hangzott el egy képviselô
javaslata. Így e koncepció is bekerül
az ITP-be és a 2015-ös fejlesztési
tervekbe is. A temetô belvíz-elvezetésére is gondoltak, így évszaktól
függetlenül megoldható lenne Algyôn az elhunytak koporsós temetése. A 2015. évi fejlesztési koncepcióba is beemelik a temetôvel
kapcsolatos fejlesztéseket – köszönhetôen a 9 „igen” szavazatnak.
Ismét fölmerült, hogy a Téglás
utcai körforgalomnál szükség
lenne egy fedett kerékpártárolóra.
A polgármesteri javaslatok között
szerepel – többek között – a bel- és
külterületi kerékpárút rendszer
kiépítése, a Sándorfalvát „közelebb
hozó” Lénia út megépítése, a Szivárvány Óvodában egy fedett közösségi tér kialakítása, a Borbála
fürdôben „szaunavilág” építése.
A Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési
Bizottság a korábban elôterjesztett
listából 9 kiemelt fejlesztési projekt
elôkészítésre kérte föl a polgármesteri hivatal munkatársait. Így
a Bartók Béla utcai járdaépítésre,
a belterületi „kisközökbe” napelemes világítótestek telepítésére;
a közvilágítási „hiányok” megszüntetésére és LED-es korszerûsítésre;
az intézmény-felújításokra, a csapadékvíz elevezetô rendszer kar-

bantartására; a járda felújításokra;
a belterületi utak aszfaltozására;
a veszélyes csomópontok biztonságossá tételére; a gátôrház felé
vezetô út és a Levendula Hotel
körüli térség aszfaltozására.
Megvitatták a képviselôk az önkormányzati cégek felügyelô-bizottsági tagságáról szóló elképzeléseket.
Részletesebb üzleti tervet kér
az AKTV Kft-tôl a testület – 5 „igen”,
4 „tartózkodás” mellett. Az AKTV
FEB tagságra több név is felmerült,
végül Lakatos Albert, Balázs Zsolt, Canjavec Tamás lett bizottsági tag.
A GYEVITUR Kft FEB tagjait is
megválasztották: Torma Tiborné és
Nacsa József korábbi tagok maradtak, míg új tagként 5 igen szavazattal Dr. Szûcs Szilveszter került e bizottságba. A képviselôk a felügyelô
bizottság tiszteletdíjáról is döntöttek: 20 ezer forint az elnöki tiszteletdíj, 15 ezer a tagi tiszteletdíj. Ezt 8
„igen” szavazattal elfogadták.
Szabadstrand a Tisza-parton?
Megvitatták a képviselôk a Tisza-parti szabadstrand kialakítására
kidolgozott háromféle elképzelést.
Erre a hagyományok és civil kezdeményezés is ösztönözte az önkormányzatot. A jogszabályok elôírásait is figyelembe véve, végül 9
„igennel” azt a változatot fogadták
el, mely szerint a területen idén
még nem szabadstrandot, hanem
közösségi teret hoznak létre. Ennek
értelmében felkérték a polgármestert, hogy kezdeményezze a vagyonhasznosítási szerzôdés módosítását,
illetve felhívták a hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoportját, hogy készítsen költségbecslést.
Így aztán 2015-ben csak az elôkészületi munkák kezdôdhetnek el.
A TÜB javaslata az, hogy legkésôbb 2016-ban már fürödni is
lehessen az algyôi szabadstrandon
úgy, hogy addigra elhelyezik
onnan a mólót, a kishajó kikötôt.
Díjemelésekrôl döntöttek
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet mó-

dosítása életbe lépett, ezért a jogi
és ügyrendi bizottság javasolta
az úgynevezett közgyógy-ellátás
járulékainak emelését. Több díjemelésrôl is döntött az algyôi képviselô-testület. A Gyeviép Nkft.
takarítja az egészségház és az önkormányzati hivatal épületét. E
helyeken díjemelést javasoltak a bizottságok, az okokról Katona Antal
ügyvezetô igazgató adott tájékoztatást. Végül 8 „igennel” megszavazta a testület a díjemelést.
Az algyôi bérlakások bérleti díját
a bizottságok nem javasolták megemelni, de kimutatást kérnek
ezeknek az ingatlanoknak a kihasználtságáról. A képviselôk álláspontja: 8 „igen” – 1 „tartózkodom”.
Tavaly az orvosi rendelôk közmûdíjaiból 50%-ot a háziorvosok
vállaltak, 50%-ot az önkormányzat
fizetett. Összesen évi 2,3 millió
forintnyi kiadáson a fenti módon
osztoztak az érintettek. Az egészségház közmûszámláit átvizsgálták.
A testület 9 „igen” szavazattal úgy
döntött, hogy 2015-tôl a közüzemi
díjakat és a takarítást is átvállalja
az önkormányzat: így 100%-os a támogatás, határozatlan idôre.
Nagyító alatt a kérelmek
A gyógytornász foglalkoztatása
megkönnyíti a betegek ellátását,
gyógyulását. Ezért a képviselô-testület Patkós Erika gyógytornászt
azzal bízta meg, hogy továbbra is
ellássa e feladatokat 2019. december 31-ig. A rotarivírus elleni védôoltás díját teljes egészében átvállalja az algyôi önkormányzat – 7
„igen” és 2 „tartózkodás” mellett.
Ez az egészségügyi alap terhére
vállalt költség 760 ezer forintot
jelent, körülbelül 20 csecsemô családja igényelheti.
Kérelmezte Kovács Mihály síköves, hogy bár a temetô melletti
terület, illetve a virágárusító pavilon bérleti idôszaka lejár, további 5 évre szeretné azt meghosszabbítani. E bérleti szerzôdésnek
a meghosszabbítását az algyôi
önkormányzat minden bizottsága
csak további 1 évre, azaz 2015.
december 31-ig javasolta, ugyanakkor a bérleti díj továbbra is
50.000 forint. A képviselôk megvizsgáltatják, hogy a használt te-

rület megegyezik-e a bérbe adott
terület nagyságával.
Az Algyôi Faluvédô Polgárôr
Egyesület többletjárôrözést vállalt
a nagyfai menekülttábor kialakításakor. A támogatási összeget
a menekülttábor megnyitása után
használhatják fel, annak részleteirôl elszámolnak. Ezért az egyesületnek a többletfeladattal járó
többletköltségeire – 9 „igen” vokssal – további 200 ezer forintot biztosított a Közbiztonsági Alap terhére a képviselô-testület.
Teljesítményértékelés
A hulladék elszállítás díjának behajtási lehetôségeirôl is tárgyaltak
az önkormányzati bizottságok és
képviselôk. Az algyôiek ugyanis több
mint 6 millió forinttal tartoznak
a szolgáltatónak, a Csongrád Megyei Településtisztasági Kht.-nak.
A testület 9 „igen” szavazattal úgy
döntött, hogy a Településtisztasági
Kht által megbízott személy keresheti fel a díjhátralékkal rendelkezô
lakosokat. A képviselô-testület megtárgyalta az algyôi intézményvezetôk
és a gazdasági társaságok ügyvezetôinek teljesítményértékelési szempontjait. Megvitatták a képviselôk
a közalkalmazottak és köztisztviselôk
cafeteria keretének és egyéb juttatásának elképzeléseit.
Elfogadta a képviselô-testület
saját – 2015 elsô felére vonatkozó
– munkatervét. Ugyancsak elfogadta az Algyô és Tiszasziget közös
önkormányzati hivatala megszüntetô okiratát. 
A. H.
YouTube
Továbbra is nyitott az algyôi
képviselô-testület ülése, azon
az érdeklôdô választópolgárok
is megjelenhetnek. Ugyanakkor
a helyi nyilvánosság új lehetôségeként az algyôi képviselôk
2015. január 22-én 9 órakor
kezdôdô tanácskozását élô videó-közvetítésként is megtekinthetik az érdeklôdôk Algyô
Nagyközség hivatalos YouTube
csatornáján. Errôl a https://www.
youtube.com/channel/
UCep9j80CDtefRxkpd8E8biw/
videos linkrôl 2015 elején 16
algyôi esemény videó-lenyomata volt elérhetô.
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Intézményi hírek

Adni jó
Hangos volt a bölcsôde 2014. november 29-én: önkéntes, szorgos
kezû anyukák és gyermekeik 120
ajándékcsomagot állítottak össze
a rászorulóknak, azokból az adományokból, amelyek novemberben gyûltek össze. Ábrahám Mariann volt az ötletadó: „Segítsünk

a Mikulásgyárnak!” Az Algyôi Bóbita Bölcsôde szívesen állt a kezdeményezés mellé. Az adományozós felhívásra megmozdult a falu.
Naponta érkeztek csomagok: játékok, ruházat, tartós élelmiszer,
könyvek és üres cipôs dobozok
a csomagoláshoz. November 29-én
tartalmas, díszes csomagok készültek, mindössze két óra alatt. A felnôttek megtöltötték, csomagolták
a dobozokat, a gyerekek pedig
rajzaikkal díszítették az ajándékokat. Öröm volt látni a bölcsôdést,
az óvodást, a kisiskolást és a kamaszt, ahogyan alkottak!
Köszönet a Magyar Postának:
vállalta, hogy ingyen szállítja Bu-

dapestre a Mikulásgyárba a kész
csomagokat.
Köszönet mindenkinek az önkéntes munkáért, és az adományokért!
Álljon itt a gyermekek névsora,
akiknek önkéntes munkájára büszkék lehetünk: Erdélyi- Furka Barbara, Hermán Ariella, Hermán József,

Hermán Aisa, Balogh Lili és Fruzsi,
Somogyvári Olga, Gulyás Adél,Bakos
Máté, Temkó Kata Kitti, Szilágyi Kíra,
Fodor Angelika, Börcsök Laura,
György Claudia.
A gyermekfelügyeletben nagy
segítség volt Soós Jutka kisgyermeknevelô, Soós Helga tanító néni és
Soós Eszter.
Javasoljuk: 2015-ben ugyanígy,
ugyanitt! Mert: „Adj, amid van, /
Adj, amíg van, / Ne bánd, hogy nem
marad, / S ha már szétosztottad / minden javad, / Oszd széjjel magadat. /
Adj, amíg van, / Hadd legyen / boldogabb a másik, / Kinek lényébôl az /
Öröm rád visszasugárzik.”
Gyömbér Kornélia

Luca napja az Algyôi Szivárvány Óvodában
Óvodánkban fontosnak tartjuk
a hagyományok ápolását. A népszokások közül elevenítette fel a Micimackó csoport a Luca napját.
Luca napjához több népszokás is
kapcsolódik. E nap hajnalán a gyermekek körbejárták a házakat, és
mondókákkal bô termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért cserébe, és átkokat, ha nem
kaptak ajándékot. Luca napján
a család minden tagjának sütöttek
egy-egy Luca pogácsát, amelybe
pénzt is rejtettek el. Aki ráharapott,
úgy hitték, szerencsés lesz. Luca
búzával a bô termést igyekezték
megjósolni. A Micimackó csoport
Lucázói ünneplôbe öltözve jókíván-

ságokkal köszöntötték az óvoda
gyermekeit és dolgozóit. Körjátékukkal, énekükkel maradandó élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Köszöntôjük
végén minden csoport részére
egy-egy feldíszített cserép Luca-búzát és Luca-kalendáriumot adtak.
A Lucázó gyermekek sem maradtak
ajándék nélkül. „Kotyolásukért”
adományt (gyümölcsöt, szaloncukrot) kaptak a házigazdáktól. A jó
hangulat tovább folytatódott a csoportszobákban búzaültetéssel, pogácsasütéssel, tánccal és zenével.
Sándorné Vasvári Katalin
és Szénásiné Juhász Brigitta
óvodapedagógusok
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Luca Nap a bölcsiben
A karácsony közeledtével mindenkinek megszaporodnak a teendôi.
A vásárlással, rohanással teli napokban a bölcsôdénk megpróbált
néhány óra meghittséget, nyugalmat, ünnepi elôzetest csempészni
a családok számára. December
12-én Luca napra vártuk a hozzánk
járó gyerekeket és a szüleiket.
A mécsesek pislákoló fényében egy
szeretetteljes karácsonyi dallal kedveskedtünk, majd közösen – hegedûszó kíséretében – a kiskarácsony-nagykarácsony címû dalt
énekeltünk el. A jelenlévôk Szalmáné Simon Éva segítségével vesszô-

csillagot fonhattak, majd a kisgyermeknevelôkkel narancsot
tûzdelhettek és karácsonyfadíszt
ragaszthattak, ki-ki kedve szerint.
Itt szeretnénk megköszönni a sok
finom süteményt és üdítôt, amit
a kézmûves foglalkozás után elfogyaszthattunk.
*

A bölcsôde külön köszönetet mond
a Gyevi Árt Kulturális Egyesületnek, hogy a Luca napi kézmûves
foglalkozásunkon – Szalmáné Simon
Éva közremûködésével – a rendezvényünk színvonalát emelte.
Kisgyermeknevelôk

Játszócsoport 2014. decemberben
Az év utolsó játszócsoport foglalkozása karácsonyi hangulatban
telt. Karácsonyfadísz készítésével,
játékkal, beszélgetéssel töltöttük
az idôt. Köszönjük a finomságokat,

amiket hoztak a szülôk. Reméljük,
mindenki jól érezte magát!
2015-ben újra találkozunk!
A bölcsôde dolgozói
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Mikulás és karácsonyvárás az óvodában
A Mikulás ünnepséget megelôzô
hetekben az Algyôi Szivárvány
Óvodában is elkezdôdött az ünnepekre való készülôdés.
Az óvó nénik verseket, dalokat
tanítottak a gyermekeknek, akik
késôbb lefestették, és lerajzolták
a számukra oly kedves személyt,
a Télapót. Az elkészült mûvekkel
és díszekkel pedig ünnepi hangulatot varázsoltak az egész óvoda
területére.

Az ünnepekre való ráhangolódásként az óvoda dolgozói egy
meseelôadással készültek, melynek
címe „A Mikulás kesztyûje” volt.
A mese a bátorságról, a segítségnyújtásról, és a szeretetrôl szólt.
Az óvónôk játéka fokozta az ün-

nepi hangulatot, és vidámságot
varázsolt a gyermekek és a felnôttek arcára.
A hét második felében a Szegedi Szimfonikus Zenekart láttuk
vendégül, akik különbözô hangszerekkel (fuvola, trombita, fagott)
ismertették meg a gyermekeket.
Hangszeres játékukkal nagyszerû
élményt szereztek mindenki számára.
Majd eljött a várva várt nap,
az ovisok az óvoda zsibongójában
izgatottan várták a Télapót, és
annak két segédjét, a Hótündért
és a Manót. A Télapó megdicsérte a gyermekeket, akik versmondással és énekszóval köszönték
meg az ajándékokat. Majd búcsút
intettek a Télapónak azzal a kéréssel, hogy jövôre is várják Ôt
vissza.
Köszönjük szépen Kovács Andornak, hogy ebben évben is vállalta
az ajándékozó szerepét, nagyszerû élményt szerezve a gyermekeknek.
Vidács Ivett és Dudás Anikó,
pedagógiai asszisztensek

Télapó itt van!
Ebben az évben is, úgy, mint mindig meglátogatta a Mikulás az algyôi bölcsôdés gyerekeket. A 2014.
december 5-re idôzített elsô találkozás a Télapóval kicsit bátortalanná tette a gyermekeket, de nagyon
gyorsan alábbhagyott a félelem és
a kíváncsiság lett úrrá közöttük.
Fürkészve figyelték, hogy vajon mit
rejthet a Mikulás zsákja. A Télapó
nagy örömére két énekkel is ké-

szültünk, amit a fehér szakállú apó
csomaggal díjazott. Idén kettô csomag is elôkerült a zsákból: az elsô
telis-tele csokival, mogyoróval és
képeskönyvvel, a másik ajándék
egy hatalmas doboz volt, melyben
szebbnél szebb színes képeskönyvek, továbbá: baba, kisautó rejtôzött, a gyerekek nem kis örömére.
Reméljük jövôre is eljössz, Télapó!
Kisgyermeknevelôk
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„Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok…”

„Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi
angyalok” … És leszálltak a Szivárvány Óvoda gyermekcsapatára is,
hogy elôkészítve az igazi családi
karácsonyt, meghittséget hozzanak közösségünkbe.
A karácsonyi készülôdés napjaiban mindig összegyûlnek a felnôttek és a gyermekek az óvodánk
kissé szûkre szabott zsibongójában,
a feldíszített fa köré, és egy pillanatra mindenki átszellemül, érezve az egymás felé áradó szeretetet.
Így volt ez 2014-ben is: felhangzottak a jól ismert karácsonyi dallamok, felizzottak a gyertyalángok
és a csillagszórók, megszelídültek
a máskor csintalankodó gyermekek is.
Az idén a Katica csoport csorba
kisfenyôrôl szóló jelenete üzent
nekünk a karácsony lényegérôl – a
girbe-gurba kisfenyô úgy vált igazi
karácsonyfává, hogy mindenki
a legféltettebb, legcsillogóbb ajándékát adta díszítésként neki.
A Pillangó csoport betlehemi
játéka felidézte a kis Jézus szüle-

tésének történetét, a pásztorok,
angyalok, napkeleti bölcsek üdvözlését – idônként könnyeket
csalva a felnôttek szemébe.
Az ovisokat a csoportszobába
visszatérve meglepetés játék várta,
mely újabb izgalmakat rejtegetett
számukra.
Köszönjük Fazakas Attila plébános úrnak, Molnár Áron polgármester úrnak, Dr. Gubacsi Enikô
alpolgármester asszonynak, valamint a többi meghívott vendégnek, hogy jelenlétükkel, ajándékaikkal megtisztelték óvodánk
közösségét, és osztoztak az ünnepi pillanatokban.
Szalainé Tombácz Erika
óvodapedagógusv
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Algyôi érmek az Országos Diákolimpiáról
Medgyesegyházán rendezték meg
2014. november 15-én az idei Országos ITF Taekwon-do Diákolimpiát, ahol több mint 200 versenyzô
állt rajthoz. A harcmûvészek küzdelem és formagyakorlat kategóriákban mérhették össze tudásukat.
Az Algyôi Sportkör ITF Taekwon-do
szakosztályát Kiss Levente, Kovács
Angelika és Bozsák Botond képviselte.
A magas színvonalú mezônyben
Kiss Levente – a gyermek fiú küz-

delemben, a 30 kg-os kategóriában – arany, Bozsák Botond – a
serdülô fiú plusz 55 kg-os küzdelem kategóriában – ezüstérmet
szerzett. Kovács Angelika szoros
mérkôzésen, hajszállal csúszott le
a dobogóról. Mindhárom versenyzô kiválóan helytállt, technikailag
és kondicionálisan is a legjobbak
között volt.
A versenyzôket felkészítette:
Zsarkó Dániel Péter IV. Dan.

Kettô Európa-bajnoki bronzérem Szlovéniából
Szlovéniában, Maribor városában
2014. november 15–22. között
rendezték meg a WAKO Kick
– Box Európa-bajnokságot, ahol
30 ország több mint 600 versenyzôje mérte össze tudását.
A Zrínyi Miklós mesteredzô által
vezetett magyar válogatott tagjaként, az Algyôi Sportkör ITF Taekwon-do Szakosztály versenyzôje és
vezetôedzôje, Zsarkó Dániel Péter is
rajthoz állt. A Szeged Tigers

Kick-Box SE színeiben induló
harcmûvész két kategóriában
– light-contact és a combrúgásokat
is engedélyezô, kick-light szabályrendszer 74 kg-os súlycsoportjában
– is elindult. Elôbbiben német,
olasz és orosz ellenfelekkel, utóbbiban ukrán, szlovén és török versenyzôkkel küzdött a Földeákon
élô sportoló. A hosszú és küzdelmes hét legvégén, Zsarkó Dániel
Péternek mindkét szabályrendszerben sikerült a dobogó harmadik
fokára állnia. Máté Zoltán tanítványa mindkét esetben a kategória
késôbbi gyôztesétôl, Európa – bajnokától szenvedett vereséget.
Felkészítô mesterek: Máté Zoltán, Stricz Richárd.
Fotók: Kovács Sándor

Véradás az algyôi iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola Ifjúsági Vöröskereszt Alapszervezete második alkalommal
szervez véradást a településen
2015. január 16-án 15 és 18 óra
között. Az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolába szervezett véradásra, kérjük, amennyiben tud,

jöjjön el! Egy véradással 3 életet
ment meg! Véradó lehet minden
18 év feletti, 50 kg testsúlyt meghaladó egészséges ember. A véradáshoz szükséges a személyi igazolvány, a TAJ- és a lakcímkártya.
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola ifjúsági vöröskeresztesei

Játékos sportverseny iskolai forduló
A Játékos sportverseny iskolai fordulóját 2014. december 5-én rendezték meg. A versenyzôk egyénileg gyûjtötték a pontokat. Céljuk
az volt, hogy bekerüljenek az iskolai csapatba, amelynek az országos
bajnoki cím elnyerésére még négy
fordulón: a körzetin, a megyein,
az országos elôdöntôn és végül
a döntôn kell sikeresen szerepelnie.
Az iskolai fordulón 35 alsós diák
mérte össze ügyességét, a következô eredmények születtek. A 2004es fiúknál I. Bogdán Bence 5.a, II.

Lovász Tamás 4.a, III. Körmös Attila
4.a; a lányoknál I. Janecskó Tamara
4.a. A 2005-ös fiúknál I. Németh
Bercel 3.a, II. Forgó Dániel 3.a, III.
Szénási Kristóf 3.a; a lányoknál I.
Sulyok Rebeka 3.a, II. Üveges Gabriella 4.a és III. Belovai Petra 3.a.
A 2006-os és fiatalabb fiúknál I.
Kiss Levente 2.a, II. Janecskó Alex
2.a, III. Kertész Mihály 2.b; a lányoknál I. Füzesy Vanda 3.a, II. Fábián
Réka 2.b és III. Juhász Emese 2.a
osztályos tanuló.
Varga Ágnes testnevelô
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Regionális alma – ökovetélkedô az algyôi iskolában
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola játékos vetélkedôt szervezett
a Dél-alföldi Régió ökoiskoláinak.
2014. november 28-án az általános
és középiskolások közösen töltöttek el egy kellemes napot, játékosan. Az idei tanévben a 3 megyébôl, 14 ökoiskolából 21 csapat
jelentkezett, így 76 tanuló foglalta el a hatalmas tornacsarnokot.
Az idei ökovetélkedôt is három
korcsoportnak hirdettük meg:
a 2–4. évfolyamnak, az 5–8. évfolyamnak és a 9–10. évfolyamnak,
témánk az alma volt. A diákok almával kapcsolatos különbözô elméleti, gyakorlati és játékos feladatokat oldottak meg, változatos
formákban és eszközökkel: például szavazógépes alma-kvíz, almás
betûlánc, almás számolás az Almamánia címû dallal kapcsolatban,
igaz-hamis állítások, versben
az alma, titkosírás, almás települések címereikkel, darts, almatorony-építés, almakirakó 3D-ben.
A csapatokat ebben az évben is
várta természettudományi laborunkban Németh Veronika, címzetes
mestertanár és vegyészhallgatóinak
almás kísérletei.
A vetélkedôrôl minden csapattag Értékelôlapot töltött ki, amelybôl kiderült, hogy az idei vetélkedônk is sikeres volt a tanulók
körében: érdekesnek, szórakoztatónak, tanulságosnak és változatosnak találták feladatainkat. A di-

ákoknak legjobban az almás
kísérletezés és a szavazógépes almás-kvíz feladatunk tetszett.
Regionális vetélkedônkön a következô eredmények születtek.
Az I. korcsoportban a 2–4. évfolyamon: I. helyezést ért el az Almáspiték csapata: Fleisz Lajos
Orbán, Zatykó Benedek és Kocsis Nán-

Kiss Botond (Szegedi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola). A II. korcsoportban az 5–8. évfolyamon I
helyezést ért el a alMAgok csapata:
Nagy Olga, Kertész Tekla, Bura Beatrix és Horváth Laura (Algyôi Fehér
Ignác Általános Iskola), II. helyezett lett a Batul almák csapat: Vas
Nikolett, Szélpál Dóra, Simon Domi-

dor (Szegedi Bonifert Domonkos
Általános Iskola), II. helyezett lett
a Mosolygós almák csapata: Szabó
Blanka Napsugár, Vánkai Tamás és
Sántha Eszter (SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Általános Iskola), III.
helyezett lett a Jégmadár csapat:
Hegyes Máté, Sófi Máté Benedek és

nika és Jakus Kartal (Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola),
III. helyezett lett az rózsavirágúak
csapata: Szabó Viktória Ivett, Lajtár
Lili, Apró Vivien és Puskás Dóra
(Móra Ferenc Általános Iskola,
Szakképzô Iskola és Kollégium).
A III. korcsoportban, a 9–10. év-

folyamon I. helyezést ért el a Corvin csodacsapat: Balog Dzsenifer,
Kurucz Dóra, Szabó Nikoletta és
Bugyi Martin Olivér (HSZI Corvin
Mátyás Tagintézménye), II. helyezett lett az Almacsipsz csapat:
Római Petra, Kocsis Kitti, Katala Vanessza és Borsi Dániel (Szegedi Móravárosi Ipari Szakképzô és Általános Iskola), III. helyezett lett
az Alma terminátor csapat: Gali
Ádám, Fekete András, Kanász Mátyás
és Horváth Tünde (Szegedi Gazdasági Szakképzô Iskola Krúdy Gyula
Tagintézménye).
A csapatok munkáinak értékelésében segítségünkre volt: Németh
Anikó a Szegedi Tudományegyetem
Füvészkertjének igazgatója, botanikus, Pintér Tibor a Szegedi Vadaspark zoopedagógusa és Bojtos Ferenc, a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület irodavezetôje. Vetélkedônket támogatta Ökrös Erika – Borbála Fürdô,
a Mozaik Kiadó, Makó László,
a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. Szeretnénk külön köszönetet mondani
az algyôi Alkotó Kör tagjainak:
Izbékiné Cseuz Gabriellának, Cseuzné
Ágh Györgyinek, Szujó Ildikónak és
Fôdiné Dóra Henriettának, hogy a kísérô pedagógusokkal, szülôkkel
foltvarrásos technikával közösen
megalkották az almás faliképet.
Kisné Pányi Zsófia,
a Zöld Munkaközösség vezetôje

Almakirály / Almakirálynô verseny az öko-héten
Iskolánkban az idei öko-hét témája az alma volt. Ezekben a napokban a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon az almával
ismerkedtek meg diákjaink különbözô módokon. Almával kapcsolatos szólásokkal-közmondásokkal,
almáról szóló történetekkel, mesékkel, dalokkal ismerkedtek meg,
számoltak az alma tömegével, osztották részekre, almafajtákat kerestek a neten és a technika vagy
rajz órák keretében különbözô
technikákkal készítettek almákat.
Ezen kívül szerettük volna felhívni a diákok, és rajtuk keresztül

a szülôk figyelmét is arra, hogy
minden nap együnk almát, mert
nagyon egészséges, hiszen magas
a nátrium-, foszfor- és vastartalma,
valamint tartalmaz A-, B- és egy
kevés C- vitamin mellett kalciumot, magnéziumot és káliumot is.
Iskolánk aulájában mesebeli
almafát állítottunk fel, melyre minden osztálynak felkerül a gombokkal kirakott almája, illetve a fa köré
rendezzük be az öko-héten készült
almásabbnál-almásabb dekorációkat.
Ebben a tanévben elsô alkalommal meghirdetett Almakirály és

Almakirálynô versenyre 76 diákunk: 42 lány és 34 fiú nevezett
nagyobbnál-nagyobb és szebbnél-szebb almával. A lányok versenyében: Almakirálynô lett Molnár Boglárka 2.a osztályos tanuló
579 grammos almával, aki oklevele mellé egy almatortát is kapott,
II. lett Nyerges Emese 1.a osztályos
tanuló 548 grammos almával és
III. lett Tóth Virág 5.b osztályos
tanuló 547 grammos almával.
A fiúk versenyében: Almakirály
lett Berek Csaba 1.b osztályos tanuló 629 grammos almával, aki oklevele mellé egy almatortát is ka-

pott, II. lett Tóth Erik 4.b osztályos
tanuló 521 grammos almával és
III. lett Boldizsár Attila 6.a osztályos
tanuló 517 grammos almával.
Különdíjban részesült: Forgó Dániel 3.a osztályos tanuló a „legnagyobb” almával és Szula Péter
6.b osztályos tanuló a legkisebb 7
grammos almával.
Minden diákunknak nagyon köszönjük az alma-versenyen való
részvételt, zöldkártyáikat az osztályfônökeiktôl kapják meg.
Kisné Pányi Zsófia
Zöld Munkaközösség vezetôje
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Algyõi tükör

Zenei hírek
A Pro Musica Alapfokú Mûvészeti Iskola karácsonyi koncertjére
2014. december 17-én 17 órakor
került sor az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskola aulájában.
A rendezvényen – mely egyben
a félévi nyilvános vizsga is volt
– minden növendék szerepelt.
A közönség hallhatott komolyzenei mûveket zongora, furulya és
ének tolmácsolásában. Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben
a tanévben a gitár hangja is felcsendült. A gyerekek kamaramu-

zsikálása az együtt zenélés örömét
fejezte ki. A mûsor J. S. Bach 147.
Kantátájának koráljával ért véget,
melyet a zeneiskola növendékei
és tanárai adtak elô.
Felkészítô tanárok: Kollárik Bernadett – zongora, Papp Leonóra
– szolfézs, Dr. Zomboriné Gergely
Klára –zongora, Kapitány József
– gitár.
Köszönetünket fejezzük ki az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskolának, hogy lehetôséget adott
a hangverseny megrendezésére.
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Nokta Norbert magyar bajnok
2014. december elején Kecskeméten rendezték meg a férfi ökölvívók 91. Magyar Bajnokságát, ahol
10 súlycsoportban összesen 40
sportegyesület 107 versenyzôje
mérlegelt be az elsô versenynapon.
Az Algyôi Sportkör Nagy Bence (75
kg), valamint Nokta Norbert (52 kg)
személyében képviseltette magát.
A négy napos esemény kimagasló
színvonalat hozott úgy szervezés,
mint a mezôny tekintetében.
Nagy Bence súlycsoportja 16
indulóval teltházas, s rendkívül
„tömör” is volt, ugyanis olimpiai
résztvevôtôl kezdve többszörös magyar bajnok ökölvívókon keresztül
több kitûnô sportember közül vártuk a sorsolás eredményét, Bence
ellenfelét. Az elsô versenynapon
Bence a kôszegi illetôségû Krajcár
Tamás ellen húzott kesztyût és fegyelmezett, taktikus ökölvívást bemutatva egyhangú pontozással
könnyedén gyôzedelmeskedett.
Ez, sajnos, nem folytatódott a következô napi mérkôzésén, ahol már
a dobogóért való küzdelemben
szenvedett vereséget az igencsak
nagy ütônek számító Hegyi Barnabás ellen. Így Bence érem nélkül,
ám értékes tapasztalatokkal gazdagabban búcsúzott a versenytôl.

Nokta Norbert 52 kg-os súlycsoportjában 8 induló volt. Itt ki
kell emelni, hogy Norbi 5 kg-ot
fogyasztott le az elôzô évhez képest,
s a szabályok szerint minden versenynap mérlegelniük kell a versenyzôknek. Az elsô megmérettetés
a kecskeméti illetôségû Farkas István ellen volt, akit egyhangú pontozással utasított maga mögé Norbi,
s ezáltal már biztosította is az érmet
Algyônek. Ám mi (Juhász Sándor,
az Algyôi Sportkör elnöke, Kátó
Sándor, Nokta nevelô- és jómagam,
a jelenlegi edzôje) nem „csupán”
dobogós helyezésért, hanem bajnoki címért mentünk Kecskemétre!
Norbi a második mérkôzésén a KSI
színeiben versenyzô Szabó Kristóf
ellen óriási irammal kezdte a bunyót és ereje, lendülete a fogyasztás
ellenére kitartott az utolsó gongszóig, ami után 2:1 es pontozással
került a döntôbe, ahol a tatabányai
Czifrik János várt rá.
A döntô mérkôzés igazi közönségszórakoztató, ütésekkel teli,
nyíltsisakos küzdelmet hozott,
amelynek végén Algyô megszerezte elsô felnôtt ökölvívó magyar
bajnoki címét Nokta Norbertnek
köszönhetôen!
Oltványi Dávid

Nyugdíjasok a Szivárvány Óvodában
Betlehem csillagát véltük ragyogni felettünk ezen a meghitt karácsonyi ünnepségen az algyôi Szivárvány óvodában. Elvarázsoltak
mindannyiunkat a betlehemi játékukkal a kis gyermekek, Jó érzés
volt az egykori óvodásainkat látni,
mint a Polgármester Urat: Molnár

Hírmondó karácsony volt
Köszönjük az Algyôi Hírmondó
hagyományos, „Hírmondó Karácsony” rendezvényére felajánlott
tombola tárgyakat a következô
szervezeteknek és személyeknek:
Algyôi Ezerjófû Egyesület, Algyôi
Faluház, Algyôi Könyvtár, Algyôi
Nôegylet, Algyôi Tollforgatók
köre, Csiszer Kálmánné, Egészségkuckó, Garajszki Éva, Gondáné Czirok Julianna, Herczeg József, Herczeg

Józsefné, Szilágyi Perjési Katalin,
Lakatosné Dr. Tóth Mária, Molnár
Áron polgármester és családja, Karsai Lászlóné, Némethné Vida Zsuzsanna, Szôke Tisza Nyugdíjasklub,
Nagy Istvánné.
Köszönjük azoknak is, akik segítettek és részt vettek abban, hogy
az ajándékok becsomagolva, ízlésesen kerültek az asztalra.
Az AH szerkesztôsége

Áront, valamint az alpolgármestert: Dr. Gubacsi Enikôt, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepet.
Köszönjük a szíves vendéglátást
Ozsváthné Valikának és a kollektívának!
A nyugdíjasok nevében:
Gábor Józsefné

Nagymamám Karácsonya
Az én nagymamám reggel elindul a boltba.
Megy a Pagodába tápai kenyérért, zöldségért, gyümölcsért, mert ott szép az áru.
Onnan megy a Reálba, mert ott mindig
van leárazás és nagymamámnak olcsó áru
kell! Na, onnan pedig megy a Joker boltba,
mert ott Incike szeretettel szolgálja ki.
„Szerbusz, Édes, ezt vidd el, ez jó
árban van, ez nagy…” Végül a blokkját bedobja a nyerô dobozba. Ez megy
kétszer-háromszor hetente.

Egy délután, azaz tavaly december
16-án fél ötkor csörög a telefon. Nagymamám felveszi és beleszól egy hang:
„Édes, megnyerted a malacot!” Nagymamám sírt, nevetett…. A kis malac
végül bebújt a szalmába.
A nagymamám holnap újra megy
körútjára a boltokba.
Boldog új évet minden olvasónak!
Nagymama Unokája
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A sajtóreferens megújítaná az algyôi kommunikációt
Két évtizede részese az algyôi közéletnek Kovács László, aki több
civil szervezet alapítójaként, a kommunikáció oktatójaként szerzett
tapasztalatait – az algyôi polgármester közvetlen munkatársaként
– immár mint önkormányzati sajtóreferens hasznosítja. Algyô „sajtófônökét” a terveirôl, a helyi nyilvánossággal kapcsolatos elképzeléseirôl kérdeztük.

„A cél az, hogy mindenki hozzájuthasson az ôt érdeklô algyôi információhoz” – mondja
az algyôi községháza sajtóreferense, Kovács László.
Fotó: Szabó Noémi
„Az Algyôi Fiatalok Egyesülete és
a Dinamix Ifjúsági Kerekasztal alapításában is részt vettem. Jelenleg
az Algyôi Kerecsen Egyesület tagjaként is különbözô kulturális és
egyéb rendezvények szervezésében, lebonyolításában, és minden
olyan tevékenységben aktív vagyok,
ami egy civil szervezet mûködtetéséhez szükséges” – vázolja közel
két évtizedes közéleti tevékenységének lényegét Kovács László. Azt
mondja: a média iránti vonzalma
még a gyermekkorból ered.
„A hírekre mindig is kíváncsi
voltam. Minden kérdésemnek
utána jártam” – magyarázza.
„A kommunikációval – a tanulmányaimon kívül – akkor kerültem
kapcsolatba, amikor – idestova hét
éve – megkeresett egy magániskola, hogy kommunikációt tanítsak.”

„Gondolat. Tudás. Hagyomány.
Lendület” E felsorolás szerepel
az Algyôi Kerecsen Egyesület logójában. A civil szervezet egykor
megjelenô „Algyôi Gondolat” újságában cikkszerzôi és szerkesztôi
tapasztalatokat gyûjtött Kovács
László. A szervezetrôl Algyô honlapján az olvasható, hogy „az AKE
olyan civil szervezet, melynek célja
a magyar és ezen belül az algyôi
kulturális és sport hagyományok
megôrzése, ápolása...”
„Algyô külsô és belsô kommunikációjának a felélénkítése a feladatom” – mondja Kovács László,
aki az algyôi polgármester, Molnár
Áron felkérésére vállalta „negyedállásban” a sajtóreferensi feladatkört. „A meglévô kapcsolatok felélénkítése és új együttmûködések
kialakítása a célom. A megyei
sajtótermékekkel – lásd: Délma-

gyarország, szegedma.hu. továbbá
a hódmezôvásárhelyi Szuperpress,
Rádió7, promenád.hu – már elkezdtem a kapcsolatfelvételt annak
érdekében, hogy Algyô hatékonyabban jelenhessen meg ezeken
a médiafelületeken” – részletezi,
miként szeretné elérni, hogy hetente legalább egyszer szó essen
az itt történtekrôl, hogy „Algyô ne
legyen elszigetelt falu”.
„Nyitni kell a világ felé!” – jelenti ki az algyôi sajtóreferens, miközben PR-terveirôl elárulja: „országos
ötleteim is lesznek elôbb-utóbb”.
Az országos hírekre is méltó „attrakciók” közül az algyôi gyógyfürdôt, a nemzetközi színvonalú
felszereltséggel és tekintélyes ökomúlttal rendelkezô helyi sportiskolát, az itteni óvodában alkalmazott
Montessori módszert említi.
Az úgynevezett „belsô kommunikációs eszközök” közül Kovács
László kiemeli az Algyôi Hírmondót. „Szeretném, ha a Hírmondó
minél több emberhez szólna, érdekesebb lenne! Olyan újságra
lenne itt szükség, amelyben – az
olvasói vélemények mellett – olyan
írások szerepelnek, amelyek felkeltik az algyôiek érdeklôdését
egy-egy olyan téma iránt, amelynek aztán utánanézhetnek az interneten is. És ha már a világhálóról esik szó, a terveim között
szerepel az algyôi honlapnak az átalakítása, mert ráférne egy kis frissítés a 21. század igényei szerint.”
„Immár élô közvetítésként is
megnézhetik az algyôiek a 2015.
január 22-i képviselô-testületi
ülést” – jelöli a sajtóreferens azt
az utat, amelyen – régebben felmerült ötletet korszerûsítve – már
elindult a helyi nyilvánosság. Ha
rákeresünk Algyô Nagyközség hivatalos YouTube csatornájára, elérhetôek a 2014 ôszén alakult

önkormányzati képviselô-testület
korábbi ülésein készült videó felvételek is.
A község új vezetésének az a
célja, hogy átláthatóbb legyen
az önkormányzat tevékenysége.
Az algyôi honlap hír és képgalériájának folyamatos frissítésében
a PR-munka irányítója számít minden olyan algyôi emberre, aki kíváncsi a falu életére vagy információgazdaként felel a tájékoztatásért
– például az intézményekben, vagy
a Hírmondó hasábjain. Kovács
László „mikrocsapatának tagja”
– többek között – Papp Dániel rendezvényfotós és Szabó Noémi könyvtáros is. „Bizakodással tölt el
– mondja –, hogy lelkes és képzett
munkatársakra bukkantam. Már
csak össze kell fogni a csapatot!”
Mi a végsô cél az algyôi PR-munkában? – ismétli meg a kérdést Kovács László. „Az új eszközökkel
lépést tartva folyamatosan fejlôdnie
kell a helyi médiumoknak is.
A végsô cél az, hogy mindenki hozzájuthasson az ôt érdeklô algyôi
információhoz – mondja. – Vagyis
Algyôn mûködjön a külsô és belsô
kommunikáció!”
A. H.
Névjegy
Algyôi származású, tíz éve elköltözött
Szegedre, két éve ismét a nagyközség
lakója a 39 éves Kovács László. 14
éves Kornél fiával kiváló a kapcsolata, igyekeznek sok idôt együtt tölteni,
ha tehetik, utaznak, kirándulnak. A
Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola
„mûvelôdésszervezô-média” szakán
szerzett ismereteit 2010 óta egy szakképzési magániskolában, fôállásban,
kommunikációs és marketing ismereteket tanítva hasznosítja. 2014 utolsó hónapjától pedig – megbízási
szerzôdéssel – az algyôi önkormányzat sajtóreferenseként tevékenykedik.

Hol találja a teljes Hírmondó archívumot?
Emlékeztetôül írjuk: 1992. januárjában a kistelepülési lapok közül
az elsôk között jelent meg az Algyôi
Hírmondó. Korábban is megírtuk
már lapunkban, hogy elkészült az Algyôi Hírmondó teljes archívuma:
1992-tôl teljes szövegében elérhetô

és kereshetô online. Az Országos
Széchényi Könyvtár berkein belül
mûködô Elektronikus Periodika Archívum (EPA) adatbázisában mind
a 22 év összes száma letölthetô pdf
formátumban és a teljes szöveg kereshetô. Az adatbázis folyamatosan

frissül az aktuális számokkal. Minden
egyes archív szám nagy felbontásban
lett digitalizálva, ezáltal nagyítható.
A teljes archívumot papír alapon,
bekötve is meg lehet tekinteni az algyôi Könyvtárban. A digitalizálás
nagy lépés az újság életében és az al-

gyôi helytörténeti gyûjtemény gyarapítása szempontjából is fontos.
A Hírmondó archívuma elérhetô
– többek között – a következô weboldalakon: www.epa.oszk.hu, www.
algyokultura.hu, www.algyo.hu.
Sz. N.
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A közétkeztetésbe is bekapcsolódik a Levendula Szálló konyhája
Egészség a tányéron

„Idén januárban, a hónap közepén-végén, adják át az algyôi Levendula Szálló 600 adagos konyháját, amelynek a kihasználtsága – terveink és az elôzetes felmérések szerint – teljes, azaz 100%-os lesz”
– jelenti ki Kovács Andor. A Levendula Szálló konyhájának az üzletvezetôjét arra kértük: mutassa be községünk új létesítményét és
a mûködésével összefüggô változásokat.

Kovács Andor, a Levendula Szálló konyhájának üzletvezetôje
Fotó: Szabó Noémi
– Hogyan kell ezt elképzelnünk Algyô
szálloda komplexumát?
– Az új szálloda és konyha által
teljesen új szolgáltatási szektorokat
tudunk megcélozni. 2015 a bemutatkozás éve, a szálloda, a konyha és az étterem együttese alkal-

mas bármilyen jellegû rendezvény
megvalósítására. Kihasználva ezt,
marketingpolitikánkat is úgy fogjuk alkalmazni, hogy az új algyôi
komplexum teljes kihasználtsággal
mûködjön. A közétkeztetésen kívül
Algyô vonzáskörzetébe tartozó
cégek igényeinek is szeretnénk
megfelelni, akár hétköznapi étkeztetés, akár nagyrendezvények
lebonyolítása kapcsán.
– Mi lesz a szerepe az algyôi konyhának a közétkeztetésben? Bekapcsolódik-e az óvoda és az iskola ellátásába?
– 2015-tôl az iskolai, óvodai étkeztetésben kötelezô a minta
menza program bevezetése. Így
aztán az új algyôi konyha létfontosságú szerepet fog betölteni
a helyi közétkeztetésben.
– Mit jelent a mintamenza program?
– Egészséges és költséghatékony
módon elôállítható ételeket, amelyek minôségben is megfelelnek
a korszerû táplálkozás követelményeink. például alacsony sótartal-

mú ételízesítôket használunk,
a teljes kiôrlésû pékárukat részesítjük elônyben.
– Honnan szerzik be az alapanyagot? Milyen feltételei vannak a beszállításnak, milyen szintû minôségi
elvárásoknak kell megfelelni?
– Hús, tojás, tejipari termékek
és egyes zöldségfajták beszállítói
már jelentkeztek. Az algyôi termelôkkel is folyamatosan felvesszük
a kapcsolatot. Minôségpolitikánk
nem engedheti meg az alacsony
minôségû nyersanyagokat, illetve
jogi háttér szabályozza minden
alapanyag nyomon követhetôségét. E szabályok betartása, betartatása kiemelten fontos számomra.
– Mi alapján állítják majd össze
a menüt?
– Célunk egy olyan ételsor elkészítése, amely küllemében és ízvilágában nagyon hasonló a már
megszokott étrendekre. Fontosnak
tartom, hogy az óvodában, az iskolában a speciális étrend követésére
kényszerülô gyermekek ne érezzék
magukat megkülönböztetve. A törvényi elôírásoknak megfelelôen mi
is alkalmazunk dietetikust, az ô segítségével készül el a végleges étlap.
– Milyen elvárásai vannak a jövôt
illetôen? Hol tart majd a Gyevitur
konyha egy év múlva?

– Magasak az elvárásaim. Pptimistán állok a dolgok elé, így
a jövôt is pozitívan látom. Szeretném, ha minden algyôi lakos megelégedésére szolgálna az egészséges étrend bevezetése! Célom,
hogy minél többen megismerjék
a mintamenza programot. Ezért
ingyenes kóstolásokat szervezünk,
ahol megismerkedhetnek ételeink
ízvilágával.
K. L.

Szakmai életút
Kovács Andor Szegeden született
1980. december 5-én. Munkatapasztalatot szerzett 2006–2012 között a
Victoria Wells Mountain Holiday Centre cégnél, az Egyesült Királyságban
mint „manager chef”. 2013–2014
között a Tudásklaszter Nonprofit Kft
szakmai vezetôje. Tanulmányai közül
kiemelkedik: 2008–2009 között a
Level 3 NVQ i Hospitality and Supervision Newtown; 2007-ben a BIIAB
Level 2 National Certificate for Personal Licence Holders, a BIIAB Wessex House, Surrey; 2000–2005 között
az SZTE Szegedi Élelmiszeripari Fôiskolai Kar - Élelmiszeripari Gépészmérnök Mûszaki Menedzser – Logisztika szak elvégzése

Változtak a pálinkafôzés szabályai
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény magánfôzésre vonatkozó
rendelkezéseinek 2015.01.01. naptól hatályos módosításáról az alábbi tájékoztatást adjuk:
A jogszabályban foglaltak szerint
a magánfôzô desztillálóberendezések bejelentésével kapcsolatban és
a magánfôzésnél az adóbevallással,
és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati
adóhatóságnak kell eljárnia.
Az elôírások szerint magánfôzésnek minôsül „a párlatnak a magánfôzô lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100
liter ûrtartalmú, párlat-elôállítás

céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfôzô által végzett
elôállítása évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig.”
A módosítás alapján a magánfôzô „az a 18. életévét betöltött
gyümölcstermesztô személy, aki
saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsbôl származó alapanyaggal
és párlat készítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóberendezéssel
rendelkezik.”
A magánfôzô a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt
követô 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A 2015. január 1-jét megelôzôen történt desztillálóberendezés

beszerzésének bejelentését 2015.
január 15-ig kell megtennie a magánfôzônek.
A magánfôzô az elôállított magánfôzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét
a tárgyévet követô év január 15-ig
(elôször a 2015. évi fôzés után
2016. január 15-ig) együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Az elôállított magánfôzött párlat adója évi 1.000,- Ft, melyet
a magánfôzônek kell megfizetnie.
Ha a magánfôzô nem állított elô
tárgyévben magánfôzött párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre
vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az évente elôállítható 50 liter
párlatmennyiség túllépése esetén
a magánfôzô a többletmennyiséget
köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak, és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség
megsemmisítésérôl.
A magánfôzött párlat kizárólag
a magánfôzô, családtagjai vagy
vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül
sor. A magánfôzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthetô.
A desztillálóberendezés bejelentéséhez szükséges nyomtatvány
a Polgármesteri Hivatal Adóirodájában igényelhetô.
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Új szolgáltatások a Borbála fürdôben
Gyógyvíz. Sport. Öltözô és más beruházások. Nem csak e három
terület újdonságairól kérdeztük az algyôi Borbála Fürdô új vezetôjét,
Szûcs Szabolcs.

Még több algyôit szeretne a Borbála fürdôbe invitálni az új vezetô, Szûcs Szabolcs.

Fotó: Szabó Noémi
– Milyen új szolgáltatásokat, rendezvényeket tervez bevezetni a Borbála
fürdôben 2015-ben?
– Az új szolgáltatások közé sorolhatók az új öltözôépület vendégeket kiszolgáló egységei. Ezen
kívül a gyógyászat területén várhatóak újdonságok, de tervezzük
a wellness jellegû kínálat kibôvítését és a gyermekeket érintô képességfejlesztô lehetôségek kialakítását is. Rendezvények terén a
hagyományosan kedvelt rendezvényeinket akarjuk megerôsíteni.
– Jelenleg túlnyomórészt nem algyôi
vendégek látogatják a Borbálát. Az
algyôi lakosság körében hogyan kíván-

ják népszerûsíteni a fürdô szolgáltatásait, esetleg milyen kedvezményekre
számíthat, aki helyiek?
– Az elôzôekben említett új szolgáltatások mind-mind az algyôi
lakosoknak is szólnak. Nagyon
szeretnénk, ha elsôsorban ôk használnák ki ezeket az új lehetôségeket! Ha az algyôi lakosságból azt
a kört vesszük, akik érdeklôdnek
fürdônk szolgáltatásai iránt, akkor
az algyôi látogatók száma arányokban meghaladja a nem algyôi látogatók arányát. Azért dolgozunk,
hogy minden szolgáltatás bôvítésünk együtt járjon a vendégszám
folyamatos növekedésével.

– A sportéletben milyen szerepet
kíván betölteni a fürdô?
– A Borbála fürdôben jelenleg
is foglalkozunk úszásoktatással, itt
úszóegyesület tevékenykedik. Ezen
kívül edzôtáborok szervezôi is
megkerestek már minket olyan
sportterületekrôl, ahol a víz kiegészítô – erôsítô, lazító – sporttevékenységként szerepel. Ez az
ág a jövôben kiemelten megerôsíthetô, hiszen Algyôn hamarosan
minôségi szállás szolgáltatás áll
majd rendelkezésre.
– 2015-ben, illetve utána milyen
nagyberuházások történnek a fürdôben?
– Az elsô, nagyfontosságú fejlesztés az új gyógyvizes kútfúrás
lesz. De forrást keresünk, és remélhetôleg találunk is, az uszoda, élményfürdô, wellness bôvítésre.
– A Borbála fürdô hogyan kíván
bekapcsolódni a dél-alföldi régió fürdôturizmusába?
– A Borbála fürdô most is része
a dél-alföldi fürdôkultúrának. Viszont ezt a pozíciót meg lehet, meg
kell erôsíteni. Kevés kistelepülési
fürdô bír ilyen infrastruktúrális
adottságokkal, mint a Borbála.
Véleményem szerint ezt ki nem
használni, eldobott lehetôség
lenne.
– Milyen elvárásai vannak a jövôt
illetôen, hol tart majd a Borbála egy
év múlva
– Ha az elôzôekben vázolt tervek
teljesülnek, illetve elindulnak, én
elégedett leszek. De a fejlesztés,
fejlôdés sohasem állhat meg. Év-

rôl-évre növeli, bôvíteni kell, szükséges a Borbála fürdô szolgáltatásait is.
K. L.

Szakmai életút
Szûcs Szabolcs Orosházán született
1978. március 26-án. A Szegedi
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, gazdálkodástudományi
szakértô diploma megszerzése mellett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Fôiskolai Kar, közmûfenntartási
és fürdôüzemeltetési mérnök szakját,
illetve a Debreceni Egyetem, halászat
és természetes vízkezelés szakmérnök
végzettségét is megszerezte. A Debreceni Egyetem Tessedik Sámuel
Fôiskola Mezôgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, mezôgazdasági mérnök halászati szakirányon is
tanulmányokat folytatott. Munkatapasztalatot szerzett 2001–2006 között
a Gyopárosi Gyógyfürdô Zrt. kötelékében fürdôvezetôként; 2006–2007
között az Érdi Projekt Kft. fürdôvezetô, mûszaki igazgató helyetteseként;
2007-ben a Tótkomlósi Rózsafürdô
Kht. fürdôvezetôjeként; 2007–2008
között a Szegedi Fürdôk Kft. mûszaki
igazgató helyettes, mûszaki ellenôreként; 2008–2011 között a Ligetfürdô Kft. (a Szegedi Fürdôk Kft. rész
jogutódja) ügyvezetô igazgatójaként;
2011–2013 között aSzentesi Üdülôközpont Nkft. ügyvezetô igazgató,
fômérnökeként; 2013–2014 között
Makó Város Önkormányzata, mûszaki osztályvezetô helyetteseként.

Algyôrôl írták a közelmúltban
ALGYÔI LEVENDULÁVAL
KEZELIK A BETEGEKET
„Háromszázmillió forintból, pályázati forrás igénybevétele nélkül
bôvítette az algyôi önkormányzat
a Borbála fürdôt, amelynek új öltözôszárnyát és gyógyászati részlegét a napokban adták át a fürdôzni és gyógyulni vágyóknak.
A fürdôben mostantól hatszáz
öltözôszekrény várja az algyôieket és a környéken élôket, akik
modern áteresztô kapun át juthatnak el az új szárnyba. Ökrös

Erika ügyvezetô elmondta: februártól természetgyógyászok is
dolgoznak majd náluk, valamint
szeretnék a különféle masszázsokat és iszappakolásokat továbbfejleszteni szolgáltatásaikban,
a betegeket Algyôn termesztett
levendulával és körömvirággal is
kezelnék.
– Az önkormányzat a további
fejlesztést is szem elôtt tartja: élménymedencét, kültéri fürdômedencét, szaunaparkot szeretnénk
létrehozni a Borbála fürdôben.

Ehhez azonban már pályázati pénzekre is szükségünk lesz, hiszen
saját erôbôl erre nem leszünk képesek – mondta Molnár Áron polgármester.”
Forrás: delmagyar.hu
*****

KÉZILABDA: SOKAT
FEJLÔDÖTT AZ ÔSZ ALATT
AZ FKSE ALGYÔ
„Újoncként vágott neki az NB I/B
küzdelmeinek az FKSE Algyô

együttese. Az ôszi bajnokságot remekül kezdte a gárda, hiszen zsinórban három mérkôzést is megnyert, a félszezonnál elért 6.
helyezés a 14 szerzett ponttal
pedig kiváló eredménynek mondható a gárdától. A férfi szakágban
töltött elsô félévrôl beszélgettünk
a csapat edzôjével, Dankó Ervinnel.
További részletek: http://szegedma.
hu/hir/szeged/2014/12/kezilabda-sokat-fejlodott-az-osz-alatt-az-fkse-algyo.html
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Testvértelepülések a turizmus
és a nyelvtanulás szolgálatában
A szerbiai-vajdasági Martonos, a németországi Heberstfelden, a romániai Újvár, a horvátországi Kórógy. E négy településbôl álló
„testvéri hálózatot” szeretné aktivizálni és bôvíteni Algyô önkormányzata.

Adventi fények Bécsben
Az érdeklôdôk szokatlanul magas
száma miatt idén két alkalommal
is szervezett az Algyôi Könyvtár
adventi kirándulást Bécsbe. Megjutalmazva pár aktív, mindig segítôkész olvasót, jutalomként ôk
is velünk tarthattak idén.
A kora hajnali indulás után jól
esett a pihentetô alvás a buszokban,
majd egy rövid megálló után várt
ránk a ködbe burkolózó Schönbrunn. Korszerû audio guide rendszerrel felszerelve jártuk be a kastély pompás termeit, a híres
Tükörtermet, ahol a fiatal Mozart
elsô királyi hangversenyét adta
a rokokó ízléssel berendezett kerek
kínai szobát. Ez volt Mária Terézia
„összeesküvô ebédlôje”, ahol a terített asztal a padlóból emelkedett
ki, így a szolgák nem tudták kihallgatni a titkos tanácskozást. A Biliárd szobában is jártunk, ahol Ferenc Józsefhez kihallgatásra
érkezôk várakoztak, illetve megtekintettük a császár puritán egyszerûséggel berendezett dolgozószobáját. Az impozáns méretû

Bálterem ízelítôt adott a császári
hatalom és életöröm keveredésébôl. Jártunk a legendás hírû császárné, Sissi hálószobájában, megtekintettük reggelizô asztaluk
pompáját, valamint a palota leghíresebb termét, a Milliók Termét,
melynek falait rokokó rózsafaborítás ékesíti, melybe régi, perzsa miniatûröket illesztettek.
A kastély körüli park téli álmában
is impozáns látványt nyújtott, fô
látványossága, a Gloriette, a kastél�lyal szembeni dombon, ködbe burkolózott. A Neptun- kút, a Tiroli
kert, a Pálmaház és a park szigorú
rendben kialakított sétaútjai megannyi élményt nyújtottak. A kastély
elôtti téren karácsonyi vásár hívogatott, ahol helyi kézmûvesek portékáiból válogathatott az utazó.
Jól esett a fûszeres forralt bor a városháza épülete elôtti vásárban is.
Innen átsétálva megtekintettük
az impozáns méretû Stephansdom-ot, ami több mint nyolc évszázada magasodik a város fölé, dacolva
tûzvésszel, háborúkkal. A gótikus
templomtoronyból gyönyörû kilátás
nyílik az északkeletre fekvô Csehországra és a délkeleti irányban elnyúló semmeringi Alpokra.
Sétáltunk a Hofburg körül,
a Burgtheater-t, a Mozart-házat,
és a Staatsoper-t is útba ejtettük.
Kora este kigyúltak az adventi
fények, tündér országgá varázsolva a belvárosi bécsi utcákat.
Utunk hazafelé a Ringen vezetett, jól esett az egész napon séta
után megpihenni buszunk kényelmes ülésein. Sofôrjeink ügyességét
dicséri, hogy tíz körül meg is érkeztünk a könyvtár elé.
Szilágyi-Perjési Katalin

Algyô honlapján a testvértelepülési mozgalomról olvashat: http://
www.algyo.hu/algyo.php?id=9
A testvértelepülési kapcsolatokat
Algyô mindenkori vezetése ápolja.
Az együttmûködés többnyire a kölcsönös, évi 2-4 delegáció cseréjére
és a kulturális kapcsolatokra korlátozódott – tudtuk meg Némethné
Vida Zsuzsannától. Az elôzô önkormányzati ciklusokban a testvértelepülésekkel is foglalkozó alpolgármesterként arra törekedett, hogy
az algyôi civil szervezetek is szövögessék a kapcsolathálót. Példaként
említette, hogy a martonosi és
az algyôi nyugdíjasok, horgászok
és borbarátok is szervezetek több
közös és sikeres programot.
A képet árnyalja, hogy például
Újvárral közös, az országhatárokon
átnyúló célok megvalósítását támogató pályázatot nyert Algyô,
melynek eredményeként tartalmasabb lett a két testvér kulturális
kooperációja.
Algyô új önkormányzati vezetése kiterjedtebb és összetettebb
célok érdekében szeretné fejleszteni kapcsolatrendszerét. Ennek
része az is, hogy a testvértelepülések hálóját szövögetve, új programokról gondolkodva újabb kisvárosokat és falvakat szeretnének
bevonni az együttmûködésbe. Molnár Áron polgármester és Dr. Gubacsi Enikô alpolgármester a civil
szervezetek és az algyôiek nagyobb

körét szeretné megszólítani és
fölkérni ennek az új projektnek
a kidolgozására. Elképzeléseik szerint például Németországba vagy
Erdélybe táborokat szervezhetnének az algyôi gyerekeknek, gyógyvizes cserére kínál lehetôséget például Herkulesfürdô. Viszonzásul
Algyô immár az új szállodájával és
a bôvülô gyógyfürdôjével felkészült
a turista csoportok fogadására.
A turizmus élénkítése mellett
az idegennyelv tudás megalapozását is segíthetnék például a német
„testvérekkel” való beszélgetések,
vagy egy angliai, esetleg amerikai
kisvárossal létrehozandó új kapcsolatra építô tanfolyamok.
Az ötletmorzsák összegyûjtése
és rendszerezése érdekében 2015.
február 4-én (szerdán) 18 órától
fórumot hívnak össze a Faluházban, ahova minden olyan algyôi
polgárt hívnak és várnak, aki szívesen bekapcsolódna a testvérkeresésbe és a testvéri kapcsolatok
ápolásába.
A. H.
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Iskolai matematika verseny
A 2014 ôszén megrendezett iskolai felsôs matematika versenyen
a következô eredmények születtek.
Az 5. évfolyamon I. helyezett lett
Varga Enikô 5.a, II. lett Kertész
Tekla 5.b, III. lett Lantos Szabina
5.a és Zakar Zsanett 5.b. A 6. évfolyamon I. helyezett lett Szalontai
Botond 6.a, II. lett Pál Krisztián 6.b
és III. lett Boldizsár Mihály 6.b. A 7.
évfolyamon I. helyezést ért el Kucsera Edina, II. lett Csarnai Martin
és III. lett Horváth Viktor 7. osztá-

lyos tanuló. A 8. évfolyamon I.
helyezett lett Németh Éva 8.b, II.
lett Bodó János 8.a osztályos tanuló.
A helyezettek oklevelet és ajándékokat vehettek át Horváthné
Kunstár Andreától és Némethné Bognár Veronikától, a „Kovács Antal
Alapítvány, felesége Vitéz Berta
emlékére” kuratórium elnökétôl
és tagjától.
Malustyik Mihályné
matematikatanár

Köszönet az 1%-ért
A Gyevi Art Kulturális Egyesület
tájékoztatást ad arról, hogy az SZJA
2013. évi, az adófizetô magánszemélyek által felajánlott 1%-os ös�szegét, összesen 123 ezer 397 forintot a Magyar Kultúra Napjára,
a „Miénk a tér” rendezvényre,
az Algyô, az én falum pályázatra,
a Harmonika-fesztiválra, a Parlandó Énekegyüttes kelebiai jótékony-

sági gálamûsorán való fellépés útiköltségére és az egyesületet 1 havi
telefonköltségére használta fel.
Felajánlásaikat ezúton is megköszönjük.
A 2015-ös évben is várjuk és
megköszönjük felajánlásaikat.
Adószámunk: 18469927-1-06
Ménesi Lajosné,
az egyesület elnöke

Fürge Ujjak Mûhelye

Az Alkotóházba 21 darab szekrénycsíkot készítettek ügyes kezek.
Ezért köszönet: Apjok Sándorné Julika, Bartókné Dékány Mária, Bakó

Ferencné Magdika, Gonda Károlyné
Julika, Hevesi Béláné Márta, Tóth
Árpádné Mari részére.
Csapatunk további tagjai: Biacsi
Sándorné Ildikó, Gercsó Lászlóné Marika, Kovács Ferencné Julika, Tari
Sándorné Márti, Tóth Mihályné Kati,
Sárkány Kitti, aki legfiatalabb tagunk (8 éves).
A kézimunkázni szeretô alkotókat várjuk sok szeretettel mûhelyünkbe! Idôpont: minden hétfôn
17–19 óra között. Helyszín: Alkotóház.
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Évzáró a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél
Szokásos évzáró ünnepségünket
tartottuk 2014. december 9-én
a Faluházban Az örvendetesen tovább növekedett taglétszám: immáron 72-en vagyunk. Tagjaink
döntô többsége megjelent e rendezvényen, amelyet megtisztelt
jelenlétével Molnár Áron polgármester úr, Dr. Gubacsi Enikô alpolgármester asszony is. Megyei
egyesületünk központját Tóth Margit elnök asszony képviselte.
Elôször megemlékeztünk azokról
a tagtársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk, emléküket kegyelettel megôrizzük. Minthogy rendezvényünk egyben beszámoló
taggyûlés is volt, így a vezetôség
beszámolóját Kapota Mihály csoporttitkár ismertette. Volt mirôl tájékoztatást adni, hiszen az év közben egymást érték a rendezvényeink. Így
például: részt vettünk a nagyközség
által szervezett eseményeken, a koszorúzásokon, testületi beszámolókon, a kulturális rendezvényeken.
Kirándultunk a Nyugat Dunántúlra,
még Ausztriába is átruccantunk.
Az elôzô látogatás sikere alapján újra
megtekintettük a mezôhegyesi ménest, és még bôven lehetne sorolni
azokat a programokat, amiket szerveztünk. Végezetül a titkárunk
a 2015. évi program tervet ismertette, ami cseppet sem marad el
a 2014. évi munkánktól.
Hozzászólásában megyei egyesületünk elnöke, Tóth Margit elismerôen szólt a csoport tevékenységérôl, azt a megye többi társcsoportjai
közül a legjobbak között emlegette.
Külön kiemelte titkárunk, Kapota
Mihály munkáját: nemcsak az algyôi
csoport eredményei, hanem a többi
csoport tagjainak személyes segíté-

se kapcsán, például a kedvezményes
árú gyógycipô készítésen keresztül.
A csoport pénzgazdálkodását példásnak ítélte. Köszönetet mondott
a nagyközség vezetésének, hogy
ifjúsági tagozatunk fiataljai közül 50
személy egy napon ingyenesen vehette igénybe a Borbála gyógyfürdô
szolgáltatásait, ezzel is segítve életminôségük javítását.
Molnár Áron polgármester úr
a civil szervezetetek fontosságára
hívta fel a figyelmet. A maga és
a képviselôtestület nyitott a nagyközség szervezeteinek lehetôség
szerinti, tevékenység alapú támogatására.
A tagság a beszámolót, és a 2015
évi programtervet egyhangúlag
elfogadta.
Ezt követôen, rendezvényünk
második részében óévbúcsúztató,
karácsony és újév-köszöntô klubdélutánt tartottunk. Örömmel hallgattuk meg a hódmezôvásárhelyi
Aranypáva Olvasókör népdalkörének mûsorát. Bakos Józsi harmonika muzsikájára és Antal Jani énekére múlattuk az idôt, be-be
kapcsolódva a nótázásba. Köszönet
nekik a jókedvünk derítéséért!
Végül némi uzsonnával fejeztük
be a szép estét, egy pohár pezsgôvel búcsúztatva az óévet.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tevékenységünket
segítették, így Algyô Nagyközség
vezetésének, Juhász Sándor vállalkozónak, Vámos Zoltán cukrászmesternek, a Gyógycipô Kft.-nek,
Miklós Attilának, az EuroCent üzlet
tulajdonosának a támogatásért!
Csoportunk tagjai minden algyôinek boldog új évet kívánnak!
Sermann József vezetôségi tag

Köszönet a papírgyûjtéséért
A Bárczi Gusztáv EGYMI elsô osztályos tanulói és tanár nénije ezúton szeretné megköszönni azt
a sok papírt, amit az algyôi moz-

gáskorlátozott csoport gyûjtött
össze a számukra.
Tisztelettel:
Tábit Adrienn

Fenyôfát ajánlottak
Köszönet a fenyôfa felajánlásért
Bruckner Tamásnak (Szamóca
utca), Bakos Andrásnak (Tüskevár
utca), Simon Mártonnénak (Kastély-

kert utca), Bakos Balázsnénak (Kosárfonó utca), továbbá a Bartók
Béla utca 54. szám alatti ház lakóinak.
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Algyôi Teátrum – 2015. tavasz
Színházi évad az Algyôi Faluházban 2015. január–június

2015. január 23., péntek, 18 óra
– „Magyarok a Kárpát-medencében”
Benkô Péter estje
Egy kis történelem a Honfoglalástól napjainkig zenével, versekkel,
szépprózai mûvekkel, székely- és
színésztörténetekkel, amikbôl a
humor az irónia és a mély érzelem
sem maradhat ki. Felejthetetlen
verseink József Attila, Petôfi Sándor, Wass Albert, Juhász Gyula,
Tóth Árpád, Ady Endre, Vörösmarty Mihály, Janus Pannonius és
mások tollából. – „Végtére is alig
van nemzet ennyi nagyszerû költôvel. Ilyen kifejezô nyelvvel, mely,
ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.
Kicsit belenézünk kultúránkba zenével, vidámsággal, hiszen Pannónia is ontja a szép dalokat. Szent
István imája Ratkó József színmû-

vébôl, Juhász Gyula, Tóth Árpád
gyönyörû szerelmi vallomásai,
népénekek, részletek A költô visszatér címû, Koltay Gergely és a Kormorán alkotta musicalbôl, Wass
Albert hitvallásai, Weöres Sándor
vidámsága kísér minket rövid,
Önökkel járt utunkon.” – mondják
a mûvészek az estrôl.
Benkô Péter kétszeres Jászai Mari
díjas színmûvész és Kurkó József
elôadómûvész estje
*

2015. január 30., péntek 19 óra
– Rejtô Jenô: Tévedésbôl jelentik
A Metamorf Színház elôadása
Az igazi tévedések és félreértések
vígjátéka. A Tévedésbôl jelentik címû
elôadás Rejtô Jenô négy egyfelvo-

násosának összegyúrt változata,
amely teljes frontos támadást intéz
a színészek és nézôk rekeszizmai
ellen egyaránt. Felhôtlen szórako-

zást, vidámságot, ugyanakkor a
társadalomnak görbe tükröt mutató elôadást játsszák:
Balkay László, Som Tamás, Reményi
B. Csaba, Pollák Orsolya, Nehéz-Tóth Rebeka, Kis Nikol
*

2015. február 27., péntek, 19 óra
– Örkény István: Borék és Egypercesek
A SZESZ – Szegedi Egyetemi Színház elôadása
A Borék Örkény egyfelvonásos vígjátéka. Az emberi gyarlóságok és
a szabálykövetés egymásnak feszülésétôl izgalmas játék. A katonának
sokféle szabályt kell betartania, de
ebben a darabban, mely egy honvédkórházban játszódik, csak
egyet: rendnek kell lennie minden
körülmények közt. E szabálykövetés drámai események sorozatát
indítja el, hiszen ha a katonaság
lényegileg nem más, mint a minél
hatékonyabb parancsok és szabályok betartatása, hogy ne gondolkodjon a katona, akkor meg kell
tanulni túlélni az embernek ezt a

szituációt. A parancshoz a szabályhoz való ragaszkodás indítja el az
összes konfliktust, ugyanakkor ez
vet ágyat a groteszknek, a komédiának, a tragédiának.
Szereposztás:
Tordai, egészségügyi ôrmester:
Hadzsy János
Várhegyi alezredes, kórházparancsnok: Lipták László
Tóth, fôhadnagy: Gyekiczki Balázs
Borz, hadnagy: Tóth Csongor
Suták, közlegény: Spitzer Jenô
A Borék folytatásaként vagy az elôadás második részében, a szerzô
Egyperces novelláiból összeállított
színházi darab következik, szorosan
kapcsolódva az elôzô felvonáshoz.
Szó lesz emlékezésrôl, tragikusságról, menetelésrôl, halhatatlanságról,
álmokról, öltôzôkrôl, értelemrôl,
arról hogy vagyunk, holdrakétáról,
virágokról, meggymagról, öregemberrôl.
Játsszák:
Gyekiczki Balázs, Hadzsy János, Lipták László, Nógrádi Klaudia, Spitzer Jenô, Tóth Csongor
Díszlet-jelmez: SZESZ
Fény-hang: Birkás Tibor/Tarján Attila/Nahóczky Viktor
Zenei montázsok: Spitzer Jenô
Súgó, ügyelô: Bartók Gergely
Rendezôasszisztens: Kondor Alexandra
Rendezte: Varga Norbert
*

2015. március 27., péntek, 19 óra
– Hubay Miklós: Elnémulás. Tragikus prognózis közjátékkal.
A Genéziusz Színház elôadása

A népet elnyomók halálra ítélnek
egy asszonyt, aki utolsóként ôrzi
nemzete nyelvét...
Történik napjainkban, bárhol,
ahol létében van fenyegetve egy
nyelv, s benne: az emberiség lángelméjének megismételhetetlen
csodája...
„A Magyar Nemzetben 2006
októberében megjelent Nyelvek
pusztulása c. írásomban is olvas-

ható, hogy az UNESCO prognózisa szerint e század végéig 4500–
5500 nyelv fog kihalni. Azaz
minden héten eltûnik egy nyelv.
Pár évtized múlva a jelenleg még
ötezer nyelvbôl csak két-háromszáz fog megmaradni. Saját életemben is megéltem egyfajta vonatkozásban egy nyelv eltûnését.
Nagyvárad a gyermekkorom idején még szinte színmagyar város
volt, csak az ott szolgálatot teljesítô katonák beszéltek románul.
Ennek ellenére egy magyar gyerek
már érezte, hogy nemzetisége
miatt szorongatják. Nem lehetett
biztos abban, hogy az elemi iskolát
elvégezve a középiskolában is
anyanyelvén tanulhat-e.
(Folytatás a 19. oldalon!)
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Hirdetések

15

SZÁMÍTÓGÉP KARBANTARTÁS, SZERELÉS

Szoftveres hibaelhárítás • Vírusírtás
• Hardveres, szoftveres szakmai tanácsadás
• Kiadványszerkesztés és tervezés,

„REKVIEM”

•

egyedi igény szerint

• Médiatartalmak szerkesztése,

HÍZÓK!
ELADÓK

vágása (film, hang, kép)

Gál Péter:
+36 30 / 2373-087 • core.insane@gmail.com
GURULÓÁLLVÁNY
BÉRBEADÓ!
Festést, mázolást,
gipszkartonozást,
külsô és belsô
hôszigetelést vállalok.
Érdeklôdni
a 06-30/987-4060-as
telefonszámon.

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK!
Szeged, Ladvánszky u. 19.
Nyitva: h.–cs. 15–17 óra;
péntek: zárva; szombat: 8–12 óra;
vasárnap 8–11 óra
Tel.: 06 30 / 477 91 32
Algyô felôl a Tyúkász Kocsmánál jobbra!

TEMETKEZÉS
AZ ALGYÕI TEMETÕBEN.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljes körû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyôi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás

Telefon: 62/267-108
06-30/309-22-05

Dr. Major József
ÁLLATORVOS
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.

(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

EBÉDSZÁLLÍTÁS
RENDÔRSÉGI
KONYHÁRÓL
700 Ft/nap/adag
3500 Ft/hét
Ételeink házias jellegûek, friss
alapanyagból készülnek.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Telefonszám:

Tel.: +36 30 938-32-33

06-70/389-2123
www.ebedszallita.segitek.hu

VÍZ-GÁZ-FÛTÉSSZERELÉS
kazáncsere-csôtörés-fürdôszoba
felúítását vállaljuk.
TELEFON:
06-30/240-84-71
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Szakmai tudás és közösségi szemlélet:
félidejéhez érkeztek az Alkotóház képzési programjai
2014 elején indultak a 4 félévesre, azaz 2 évesre tervezett tanfolyamok
az Alkotóházban, melyek decemberben félidejükhöz érkeztek. Az elmúlt 2 félévben a kerámia, az üvegtechnikák, a tûzzománc és egyes
népi kismesterségek alapjait sajátíthatták el a képzésen részt vevôk,
a következô 2 félévben ezt a tudást mélyíthetik tovább. A rajz- és
festészeti alapképzést Vinkó Leó festômûvész, a tûzzománc-oktatást
Csókási Katalin iparmûvész vezeti. A kerámia, az üvegtechnikák és
a népi kismesterségek tanára, valamint az egész képzési program
kidolgozója pedig Virágné Márta Nóra, akit az eddig eredményekrôl
és a jövôbeli tervekrôl kérdeztünk.
– Hányan vágtak neki a tanulásnak
és mekkora volt a lemorzsolódás?
– Sok vállalkozó kedvû, aktív,
elsöprô többségben nô jelentkezett
a képzésekre. Ez meglepett, ugyanakkor jól is esett, és még nagyobb
energiával próbáltam beosztani az
órarendet, hogy az mindenkinek
jó legyen.

a második félévben nem jött, valószínû, hogy családi vagy munkahelyi okok miatt. A második félévben két kismamánk lett, egyikük
már nem tudott jönni az elôzô félévben, a másikuk a következôbôl
fog kimaradni. Sajnos, ketten váratlan egészségügyi problémák
miatt a második félévben nem tud-

– Összegezve: harmincketten jelentkeztek 46 képzési modulra, jelenleg pedig 25 fô jár 41 képzési
modulra. A legtöbben munkahelyi
és családi elkötelezettségek mellett
járnak a képzésekre, ezért nem
csoda, ha olykor hiányoznak
az órákról. Igyekszünk rugalmasan
megoldani, hogy senki ne maradjon
le semmi jóról – mind a tanuló,
mind a tanár részérôl alkalmazkodásra van szükség. Összességében
jelentôs lemorzsolódás, mint látható az elôbbi számokból, nem tapasztalható. Ha valaki abba is hagyott
egy képzési modult, párhuzamosan
két másik résztvevô vett fel egy-egy
új modult a képzések közül. Az elôzetesen jelentkezôk közül egy fô
volt, aki nem jelent meg a képzésen
az elsô félévben sem és 2 fô, aki

tak eljárni közénk, de reméljük,
mihamarabb felépülnek, és vissza
tudnak kapcsolódni a programba.
– Mennyire vagytok szigorúak a tanítványokkal, illetve milyen a résztvevôk hozzáállása, mennyire veszik komolyan a munkát?
– Szigorúság: a szakmai órákon
az elvárások következetesek – nagyobb odafigyelést és bizonyos
munkafegyelmet igényelnek
a résztvevôktôl, ezért a képzésnek
ez az oldala néha szigorúbbnak
tûnik; a rajz- festés alapképzésben
az alapelvárások a résztvevôk személyéhez, egyéni képességeikhez
igazodnak jobban, ezért ez lazábbnak tetszik. Van, aki már kezdettôl
fogva komolyan vesz minden lépést. Aki pedig kezdetben csak
kellemes szabadidôtöltésnek gon-

dolta volna, a második félévre megtanulta, hogy haladni, fejlôdni,
a kezünkbôl egyre jobb minôségû
munkát kiadni csak komoly hozzáállással, kemény munkával lehet.
– Milyen hangulat uralkodik
az órákon?
– Közvetlen, barátságos hangulat, jókedv, móka és kacagás.
A második félévben a csoportkohézió folyamatos erôsödését tapasztaltam én is és a többi oktató
is. Jellemzô az egymást segítô,
egymásra odafigyelô baráti közösségek kialakulása. Akad csoport,
ahol már megtanultak „kalákában” is dolgozni… De a csoportok
közötti kapcsolat szintén jól mûködik, s ez talán annak köszönhetô, hogy vannak emberek, akik
több csoportnak is aktív tagjai.
– Milyen szemlélet kialakítására
törekedtek, a konkrét szakmai fogásokon túl mi az, amit feltétlenül át akartok adni a tanítványoknak?

– A legfontosabb a közösségi
szemlélet kialakítása. Elengedhetetlen, hogy a képzésben részt vevôkben kialakuljon, illetve megerôsödjön a közösségi munka
iránti igény, a közös munka elônyeinek felismerése, a közös gondolkodás szükségszerûsége. Például az ötletbörzék hatékonyan
hasznosíthatók a tervezés során.
A korszerû design-szemlélet megalapozása is lényeges elem, vagyis az iparmûvészet és a népmûvészet kézmûves hagyományainak
újragondolása. Az a célunk, hogy
a tanítványaink a kézmûves hagyományok megismerésével, megôrzésével, azok tiszteletben tartásával, egyszersmind a mai kor
igényeinek kielégítésével a kézmûvességet újrateremtve képesek
legyenek kreatív egyéni tárgyi
világot alkotni, valamint környezetük ízlésformálásában aktív szerepet válni…
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– Elôzetes várakozásaidhoz képest
hogyan alakultak az algyôi események?
Tudtatok-e úgy haladni, ahogyan tervezted?
– Az elôzetes igényfelmérés alapján egy speciális, egyedi képzési formát és kereteket határoztunk meg
a szükséges rugalmasságot is biztosítva magunknak a munkánkhoz.
Az oktatókkal kezdetektôl fogva
folyamatosan konzultálunk
a felmerülô igények, elvárások,
megoldandó kérdések, feladatok
kapcsán és a közös döntéseink alapján változtatunk akár a tematikákon, akár a fôbb stratégián is. Minden félévben, a kurzusok indítása
elôtt is fordítunk arra idôt, hogy
az elôzô idôszak tapasztalatait, tanulságait átbeszéljük és a szükséges
módosításokat megtegyük.
– Most ért a képzés a félidejéhez.
Van-e lehetôség bekapcsolódni? Esetleg
olyanoknak, akiknek vannak elôzetes
ismeretei? Elképzelhetônek tartasz-e
amolyan gyorstalpaló, intenzív felzárkóztató kurzusokat azoknak, akik
szeretnének csatlakozni?

Algyõi tükör
– Igen, megvalósítható. Szívesen
várjuk a becsatlakozni vágyókat!
A jelentkezôk számától és szakmai
orientációjától függ, hogy milyen
keretekbe foglaljuk a „gyorstalpalót”, illetve milyen egyénre szabott
tematikát alkalmazva vonjuk be
a képzési programba az új jelentkezôket.
– És van-e kapacitás új kezdô tanfolyamok indítására már most, az elsô
képzések lezárulta elôtt?
– Az új kezdô tanfolyamok indítása is ugyanezen igényeken
alapul. Új oktatók bevonásával
bizonyos mértékig növelhetô a kapacitás, De inkább az Alkotóház
befogadóképességének és foglaltságának mértéke az, ami korlátot
szab. Minden nap délutánján telítve vannak a termek már most,
talán egyedül péntekre lehet besuvasztani rajz-festés alapozó órákat új kollégával és a kerámia,
valamint az üveg szakok új csoportjait lehetne korábbi kezdésekkel megvalósítani (pl. 10 órai, vagy
13 órai kezdéssel ugyanazokon

a napokon, amikor a kialakult
rend szerint délután amúgy is tartjuk ôket). Valószínûnek tartom
ugyanezt a megoldást a tûzzománc
szakmai napjain is. Ebben az esetben a résztvevôk vállalásától is
függ. Az ideális az volna, ha an�nyian jelentkeznének, hogy egy új
épületet kellene bevonni, mondjuk, valamelyik régi iskolaépületet.
De elôször látni kell az igényeket,
aztán lehet tervezni… És mindenre van megoldás….Valamit kitalálunk, megoldjuk. De az a fontos,
hogy aki szeretne kerámiát, tûzzománcot, üvegtechnikákat tanulni, ne habozzon, mielôbb jelezze a Faluházban! (A Búvár utca
5. szám alatt személyesen, az 517172-es telefonszámon, vagy
a bene.zoltan@algyofaluhaz.hu
e-mail-címen – a szerk.)
– Milyen perspektívái lehetnek azoknak, akik elvégzik ezeket a képzéseket:
a kézmûvességet egy nagyságrenddel
magasabb szinten, ám hobbyként ûzhetik tovább, vagy ennél merészebb
álmaik is lehetnek?

A Parlandó sikere országos fesztiválon
A Népek Tánca – Népek Zenéje
Országos Kulturális Fesztivál és
Vetélkedôt 2014 decemberének
elsô hétvégéjén rendezték meg,
melyre kategóriájának címvédôjeként nevezett az algyôi Parlando
Énekegyüttes. A tavaly októberi
szegedi elôdöntôbôl elôbb a nagyatádi középdöntôbe, majd onnan
a szegedi döntôbe jutott a csapat.
A versenyre az ország minden
tájáról több mint 250 mûvészeti
csoport, együttes, szólista nevezett.

A döntô három napján végül is
127 produkciót láthatott a szegedi közönség. A Parlando együttes
a Deák Gimnázium színpadán lépett a közönség, és a szakmai zsûri
elé. Már a mûsor közben is folyamatos taps jelezte a közönség szimpátiáját, s a végén igazi vastapssal
jutalmazták a csapat produkcióját.
A Hotel Novotel Konferencia
termében tartották az eredményhirdetést, adták át a díjakat. A zsûri
a Parlando Énekegyüttest ez évben

is Kiemelt Arany minôsítéssel jutalmazta, ismerte el munkájukat.
A rendezô Hontravel Kft pedig jövôre Krakkóba invitálja az együttest,
s ehhez komoly anyagi támogatást,
engedményt nyúlj, valamennyi énekes számára. A vetélkedô képei
megtekinthetôk a www.facebook.com/
parlando.enekegyuttes oldalon. A csapat minden tagja nagyon sok személyes elismerô mondatot, gratulációt kapott. Jó volt Szegeden
algyôinek lenni.
P. E.
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– A merészebb álmok azok, amelyek inspirálnak bennünket, ezek
miatt jutunk elôre. Itt olyan szakmai képzést kapnak a résztvevôk,
ami már túlmutat a hobby szintjén.
Szakmailag megalapozzák a komolyabb elképzelések megvalósítását is: akár önálló vállalkozásba
is lehet kezdeni, illetve másokkal
összefogva egy közös vállalkozás,
egyfajta manufaktúra mûködtetésével a sokrétûbb tudást, képességeket hatékonyabban is fel lehet
használni. Szóval, a lehetôségek
adottak, csak élni kell velük.
Bene Zoltán

Kezdő
Foltvarró
Tanfolyam
indul!
2015. február 10-én kedden
17.00–tól az algyői Alkotóházban.
Részletekről érdeklődni
Izbékiné Cseuz Gabriellánál
lehet a 20-269-4090-es
telefonszámon vagy
az inecsg@citromail.hu
e-mail címen.
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Hétfôn, kedden, pénteken: 8–12 óra között (délelôtt)
szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután).
Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
2015. Január 05-tôl 09-ig 12:30-tól 16:30-ig
Január 12-tôl 16-ig 07:30-tól 12:00-ig
Január 19-tôl 23-ig 12:30-tól 16:30-ig
Január 26-tól 30-ig 07:30-tól 12:00-ig
Február 02-tôl 06-ig 12:30-tól 16:30-ig
Február 09-tôl 13:ig 07:30-tól 12:00-ig
Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYÔN:
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETÔSÉGE
Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666
A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja:
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,
Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.
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LAKATOS ALBERTNÉ
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDELÉSE MINDEN HÉTEN
Hétfôn: szerdán 12:30-tól 16:30 órági ( délután)
Kedden: csütörtökön : pénteken: 07:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)
Az ÚJ CSÉSHENYI TERV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50–70 év
közötti pácienseink ingyenes vastagbél szûrésére..Aki a nevére szóló
meghívót megkapta az ÁNTSZ-tôl: jelentkezzen a fontos információkat
tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.
Telefonos elérhetôség: 62/ 267-707 • 06-30/638-18-63

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.
Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.
Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció),
fogpótlások minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô
eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.
Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa

A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)

Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó

RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 107, 112.

Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
Fogpótlások minden fajtája • esztétikus tömések
• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás
• fogékszer felrakása garancia idôvel
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok

DR. MOLNÁR MÁRIA

csecsemô és gyermekszakorvos
RENDEL:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között.
Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

GYERMEK ÉS FELNÔTT KÖZPONTI SÜRGÔSSÉGI
ORVOSI ÜGYELET

RENDEL: hétfôtôl csütörtökig

Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

NÉHÁNY FONTOS TELEFONSZÁM

MENTÔK: 104 • TÛZOLTÓSÁG: 105
RENDÔRSÉG: 107

Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
NYITVA TARTÁS:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere
Telefon: 06 30/953-03-95

2015. január • Hírmondó
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Színházi évad az Algyôi Faluházban 2015. január–június
(Folytatás a 14. oldalról)
Számomra is riasztónak tûnt, hogy
pár kilométerre a magyar határtól
nem a magam nyelvén kellett
volna továbbtanulnom, hisz ebbe
látni valóan tönkrementek a nálam
pár évvel idôsebb magyar gyerekek. Pár hete újból Nagyváradon
jártam. A város fôutcájának számító sétálóutcán végigmenve már
alig hallottam magyar szót. Európai szemmel nézve is milyen politika az, amely egy emberöltô
leforgása alatt egy százezres nagyságrendû városnak úgy ki tudja
cserélni a lakosságát, hogy az egykor általánosan használt nyelv teljesen eltûnjön?”
(Hubay Miklós)
Szereplôk:
Alleluja: Üllei Kovács Gizella Anna
Patrick: Hajdú Róbert
Renegát: Horváth István
Két katona: B Juhász Péter; Kiss Gábor
Rendezôasszisztens és súgó: Veres
Kitti
Fény és hang: Magony Gergely
(Art-Tour Kortárs Összmûvészeti Egyesület)
Háttér: Treplán Gábor
Rendezte: Kisszely-Papp Éva
*

2015. május 15., péntek, 19 óra
– Best of L’ART POUR L’ART
A L’art pour L’art Társulat elôadása

A 80–90 perces válogatás a Társulat legjobb mûsorszámaiból a
teljes társulat közremûködésével
– Dolák-Saly Róbert, Laár András,
Pethô Zsolt, Szászi Móni – élô és
fél-playback zenével, Besenyô-család jelenetekkel.
*

2015. június 5., péntek, 19 óra
– Márton László: Lepkék a kalapon. Rémbohózat
A SZESZ – Szegedi Egyetemi Színház elôadása
Márton László Lepkék a kalapon
címû „rémbohózata” a „magyar
Turgenyev”, Gozsdu Elek (1849–
1919) Köd címû, elôször 1882-ben
megjelent regénye nyomán készült.

„A Lepkék a kalapon úgy kezdôdik,
mint egy finom rezdülésû, realista
Csehov-komédia, egy melankolikus,
érzelemdús, századfordulós vidéki
társasági idill, gazdag, magányos
földbirtokosnôvel, egy Pestrôl idelátogató elszegényedett, dzsentri
férjjel és beteg feleségével, és a körülöttük kavargó, szolgálatkész vidéki értelmiségiekkel: a német háziorvossal, a pappal, a néptanítóval és
annak szûzi tisztaságú leányával. S
a történet úgy végzôdik, mint egy
rémálom, mint egy rémbohózat.”
(Radnóti Zsuzsa, kritikus)
*
2015. június 12., péntek, 19 óra
– Szigligeti Ede: Liliomfi. Vígjáték
A Zenthe Ferenc Színház elôadása
A magyar színjátszás hôskorát
idézô történetben a vándorszínész
trupp éppen Balatonfüredre érkezik, ahol is Szilvay professzor
gyámleánya és a nevelônô nyaral.
Mariska és Liliomfi, az ünnepelt
színész (aki valójában Szilvay unokaöccse) minden elôítélet ellenére
egymásba szeretnek. Azt sem tudják, hogy a professzor már rég
egymásnak szánta ôket, bár találkozásukat nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon fel a színészettel. A szerelmesek
bájosan csúffá teszik az ájtatos
képmutatást, a mohóságot, a zsar-

nokoskodást, majd együtt kelnek
útra Thália szolgálóiként...
Szereplôk:
Szilvay Tódor, professzor: Csernák
János
Mariska, a nevelt lánya: Házi Anita
Kamilla, nevelônô: Falati Hedvig
Liliomfi, vándorszínész: Pásztor Tibor
Szellemfi, vándorszínész: Gyuriska
János, Súgó Csiga-díjas
Gyuri, pincér a fogadóban: Máté
Krisztián, Vastaps-díjas
Erzsi, Kányai lánya: Németh Anna
Kányai, fogadós: Albert Péter
Schwartz, fogadós Pestrôl: Erdélyi
Gábor
Adolf, Schwartz fia: Farkas Zoltán
Szomszédasszony, Kányainál: P.
Kerner Edit, Madách-díjas
Vendég, a fogadóban: Demus Péter
Rendezô: Susán Ferenc, Vastaps-díjas
*****

A mind a 7 elôadásra érvényes bérlet ára:
Teljes árú: 7.000 Ft / fô
Nyugdíjas, diák: 5.500 Ft / fô

A helyszínen, az elôadás elôtt is
válthatók jegyek, ezek ára elôadásonként változik az alábbiak szerint:
Január 23. – Magyarok a Kárpát-medencében (Benkô Péter) – 600 Ft /
fô (Kultúra napi kedvezmény)
Január 30. – Rejtô Jenô: Tévedésbôl jelentik (Metamorf Színház) –
1300 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 900
Ft / fô
Február 27. – Örkény István: Borék
és Egypercesek (SZESZ) – 900 Ft /
fô, nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô
Március 27. – Hubay Miklós: Elnémulás (Genéziusz Színház) – 900
Ft / fô, nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô
Május 15. – Best of L’art pour
L’art – 2200 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 1600 Ft / fô
Június 5. – Márton László: Lepkék
a kalapon (SZESZ) – 900 Ft / fô,
nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô
Június 12. – Szigligeti Ede: Liliomfi (Zenthe Ferenc Színház) – 2000
Ft / fô, nyugdíjas, diák: 1700 Ft / fô.
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Meghívó a Magyar Kultúra Napja eseményeire
Január 22-én, csütörtökön 17 órakor:
Csókási Katalin Nóra tûzzománc-kiállításának megnyitója a Faluház Galériában. Megtekinthetô: február 13-ig.
Január 22-én, csütörtökön, 18
órától: „Legjobban vágyom a mézízû
sorsra”
A Szegedi Egyetemi Színház
(SZESZ) zenés, verses játéka a Falu-



ház emeleti klubtermében a Szegedi Tudományegyetem akrosztichon
pályázatára érkezett pályamûvekbôl. Szereplôk: Spitzer Jenô, Péterffy
Andrea, Hadzsy János, Lipták László,
Jeney Luca, Bartók Gary. Rendezôasszisztens: Kondor Alexandra. Rendezte: Varga Norbert.
Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó 

Rajz és egyébtechnikák, betekintés a képzõmûvészetbe
címmel rajztanfolyam indult a Gyevi Art Kulturális
Egyesület Alkotók Köre szervezésében
A foglalkozásokat Magyarné Varga Anna amatõr festõ tartja!
A következõ foglalkozások idõpontjai 2015 év elsõ félév
január 17-én 15–17 óra * január 31-én 15–17 óra
február14-én 15–17 óra * február 28-án 15–17 óra
március14-én 15–17 óra * március28-án 15–17 óra
április 11-én 15–17 óra * április 25-én 15–17 óra
május 9-én 15–17 óra * május 23-án 15–17 óra

A képzõmûvészeti ismeretek,
a múzeumi látogatások, a kiállítások idõpontjához
megfelelõen történnek a megbeszélt idõpontokban.
A rajz foglalkozások helye:
Algyõi Alkotóház
6750 Algyõ, Kastélykert. u 106
Szeretettel várunk gyerekeket
és felnõtteket egyaránt!

FEBRUÁRI

BÉRLET ÁRUSÍTÁS!
2015. február 3. és 5. között, keddtôl csütörtökig,
9 és 17 óra között a Faluház földszinti kistermében.

2015. január • Hírmondó

VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
Január 12. (hétfô) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár;
Január 16. (péntek) 9–12 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár;
Január 21. (szerda) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár;
Január 28. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
***

Február 4. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.

JANUÁRI–FEBRUÁR ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
Január 9. (péntek) 15 óra – Hungarikum Ünnep a Dél-Alföldön. Egy délután a
hungarikumok jegyében a Faluházban. Kiállítás, elôadások, mûsor, gasztronómia.
Január 14. (szerda) 15 óra – Mozgáskorlátozott Egyesület algyôi csoportjának
találkozója
Január 14. (szerda) 18 óra – Közéleti Kávéház
Január 17. (szombat) 15 óra – Rajz és egyébtechnikák, betekintés a képzômûvészetbe címû rajztanfolyam a Gyevi Art Kulturális Egyesület Alkotók Köre
szervezésében. Tanfolyamvezetô: Magyarné Varga Anna amatôr festô
Január 17. (szombat) 21 óra – Évnyitó Retro Party
Január 22. (csütörtök) 17 óra – a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csókási
Katalin Nóra tûzzománc-kiállításának megnyitója a Faluház Galériában. Megtekinthetô: február 13-ig.
Január 22. (csütörtök) 17 óra – a Magyar Kultúra Napja alkalmából: „Legjobban
vágyom a mézízû sorsra” A Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ) zenés, verses
játéka az akrosztichon pályázatra érkezett pályamûvekbôl. Szereplôk: Spitzer
Jenô, Péterffy Andrea, Hadzsy János, Lipták László, Jeney Luca, Bartók Gary.
Rendezôasszisztens: Kondor Alexandra. Rendezte: Varga Norbert.
Január 23. (péntek) 18 óra – „Magyarok a Kárpát-medencében” Benkô Péter
kétszeres Jászai Mari díjas színmûvész és Kurkó József elôadómûvész estje
Egy kis történelem a Honfoglalástól napjainkig zenével, versekkel, szépprózai
mûvekkel, székely- és színésztörténetekkel, amikbôl a humor az irónia és a mély
érzelem sem maradhat ki. Felejthetetlen verseink József Attila, Petôfi Sándor, Wass
Albert, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Ady Endre, Vörösmarty Mihály, Janus Pannonius és mások tollából. – „Végtére is alig van nemzet ennyi nagyszerû költôvel.
Ilyen kifejezô nyelvvel, mely, ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz. Kicsit belenézünk
kultúránkba zenével, vidámsággal, hiszen Pannónia is ontja a szép dalokat. Szent
István imája Ratkó József színmûvébôl, Juhász Gyula, Tóth Árpád gyönyörû szerelmi vallomásai, népénekek, részletek A költô visszatér címû, Koltay Gergely és
a Kormorán alkotta musicalbôl, Wass Albert hitvallásai, Weöres Sándor vidámsága kísér minket rövid, Önökkel járt utunkon.” – mondják a mûvészek az estrôl.
Belépô: 600 Ft / fô
Január 28. (szerda) 17:30 óra – Életreform Klub. Elôadó: Berek Ágota természetgyógyász
Január 30., péntek, 19 óra – Rejtô Jenô: Tévedésbôl jelentik. A Metamorf Színház elôadása.
Az igazi tévedések és félreértések vígjátéka. A Tévedésbôl jelentik címû elôadás Rejtô
Jenô négy egyfelvonásosának összegyúrt változata, amely teljes frontos támadást intéz
a színészek és nézôk rekeszizmai ellen egyaránt. Felhôtlen szórakozást, vidámságot,
ugyanakkor a társadalomnak görbe tükröt mutató elôadást játsszák: Balkay László, Som
Tamás, Reményi B. Csaba, Pollák Orsolya, Nehéz-Tóth Rebeka, Kis Nikol.
Belépô: 1.300 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 900 Ft / fô
Január 31. (szombat) 15 óra – Rajz és egyébtechnikák, betekintés a képzômûvészetbe címû rajztanfolyam a Gyevi Art Kulturális Egyesület Alkotók Köre
szervezésében. Tanfolyamvezetô: Magyarné Varga Anna amatôr festô
Február 3–5. (kedd-csütörtök) 9–17 óra – Bérletárusítás a földszinti kisteremben

ALGYÕI HÍRMONDÓ

Megjelenik minden hónap 5. napjáig, 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán • Szerkesztõ: Újszászi Ilona
Szerkesztõbizottság: Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászlóné,
Kis Mihályné, Koczka Ágnes, Kovács László, Némethné Vida
Zsuzsanna, Szabó Noémi.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 21. napja!
A szerkesztõség postacíme: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com • Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: s-Paw Bt.

